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ELÄMÄ RAITEILLEEN TUETULLA ASUMISELLA
Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry:n
(Tasna) tuettu asuminen auttaa 17–29-vuotiaita nuoria aikuisia kääntämään uuden
lehden elämässään. Tuetun asumisen
tavoitteena on mahdollisimman tasapainoinen elämä. Tasna auttaa hyvien yhteistyökumppanien avulla asunnon hankinnassa
sekä arjen taitojen ja hallinnan parantamisessa – siivouksesta viranomaisasioihin.
Tuki kestää keskimäärin vuodesta kahteen.
Tukea on mahdollisuus saada myös nykyiseen asuntoon.

Kenelle?

Tasnan asuntoja on mm. Tampereen Tammelassa.

• lastensuojelun asiakkaille
• vaikeasta kotitilanteesta
itsenäistyville nuorille
• asunnottomille, pitkäaikaistyöttömille ja
ammattikouluttamattomille
• mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
• velkaantuneille, aiemmin asumisessa
haasteita kohdanneille nuorille
(rästejä/häiriöitä)
• nuorille perheille
• kriminaalihuollon asiakkaille
• neuropsykiatrisesti oireileville nuorille

Tasnan asunnot

Tukea eri tarpeisiin

Tasna toimii nuorten asunto-olojen
parantamiseksi mm. edistämällä nuorille
tarkoitettujen, voittoa tavoittelemattomien
asuntojen rakentamista. Tasnan omat kiinteistöt sijaitsevat nuorten kannalta ihanteellisesti lähellä keskustaa. Tampereella
on noin 100 nuorisoasuntoa. Yhdistyksen
omistuksessa toimiva Nuori Kullervo Oy
tarjoaa tuetun asumisen palvelua kahdessa
toimipisteessä: Tammelassa sekä intensiivituen yksikössä Kaukajärvellä.

Tuen vahvuuden tarvetta seurataan
yhdessä sosiaalityöntekijän ja
verkoston kanssa.

Vahva tuki
Nuorta tavataan 2–3 kertaa viikossa

Perustuki
Nuorta tavataan 1–2 kertaa viikossa

Kevyt tuki
Nuorta tavataan 1–3 kertaa/kk ja tuen
päätyttyä nuori voi jatkaa asumista
itsenäisesti nuorisoasunnolla

TIITU – intensiivitukea asumiseen
ja elämänhallintaan
Tiivistetty tuki TIITU on ainutlaatuisen tuen
ja itsenäisen asumisen yhdistävä palvelu,
jossa henkilökunta on paikalla arkisin
klo 8–20. TIITU tarjoaa tukea itsenäiseen
asumiseen ja elämänhallintataitojen
opetteluun.
TIITU soveltuu mm. lastensuojelulaitoksista
tai päihdekuntoutuksesta siirtyville nuorille
sekä nuorille joilla on neuropsykiatrisia
erityisvaikeuksia. Tampereen Kaukajärvellä
sijaitseva TIITU auttaa sopeutumaan normaaliin vuokra-asumiseen, sillä se koostuu tavallisen asuinkerrostalon 12 asunnosta sekä
kodinomaisesta ryhmätilasta.

MIKSI TASNA?

• Kokenut, paikallinen ja
vastuullinen toimija

• Joustavat ja monipuoliset
tukipalvelut

• Raportointi nuoren sosiaalityöntekijälle
kuukausittain

• Sujuvaa ja helppoa yhteistyötä

• Vahva yhteistyökumppaneiden verkosto

Paikallinen,
vastuullinen toimija
vuodesta 1989

Omat asunnot
keskustan
tuntumassa

Ohjaajina
sosiaalialan
ammattilaisia

Jo yli 1000 nuorta on
jatkanut itsenäisesti
matkaa Tasnan jälkeen

Laaja yhteistyöverkosto

..

Tasna ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jolla on aito ja pitkäjänteinen halu kehittää Tamperetta.
Tasna on pitkäaikainen toimija, mikä takaa palvelun saatavuuden jatkossakin. Tasna tarjoaa tuetun asumisen
palveluita 17–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Tasna-asuminen on edullinen vaihtoehto. Palveluntuottajana
Tasna tuntee vuokranantajan vastuun ja pitää asuntonsa hyvässä kunnossa.
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Vastaava ohjaaja
Puh. 050 469 8789
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Tapionraitti 8 F 35
33500 Tampere
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