
Kenelle? 
SaTu on tarkoitettu ensisijaisesti 17 -25 –vuotiaille
nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea
itsenäistymiseen. Asiakkaamme ovat joko
lastensuojelun jälkihuollon tai aikuissosiaalityön
asiakkaita.  

Miksi? 
Itsenäistymisvaihe on haavoittuva elämänvaihe
nuorille, jotka ovat olleet intensiivisen tuen piirissä
esimerkiksi sijaishuollon aikana. Meillä nuorta
tuetaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti kohti
itsenäisempää elämää. Nuorta kannustetaan
löytämään oma polkunsa sekä toimimaan erilaisissa
verkostoissa ja yhteisöissä. Tavoitteenamme on
vahvistaa nuoren omaa toimijuutta ja osallisuutta.
SaTu:sta nuori saa hyvät eväät itsenäiseen
aikuisuuteen. Meillä asutaan yleensä keskimäärin
kahden vuoden ajan.

Miten? 
Me ohjaajat tarjoamme nuorille tiivistä tukea.
Olemme tavoitettavissa arkisin nuorten tarpeet ja
aikataulut huomioiden. Jokaisella nuorella on
vastuuohjaaja, jota voi tavata tarpeen mukaan, mutta
vähintään kerran viikossa. Voimme tarvittaessa ja
satunnaisesti myös päivystää, jos sille esiintyy tarve.  

Yksilötapaamiset 
Tapaamme joko yhteisötilassa, kotona tai muualla.
Nuorta tuetaan tavoitteelliseen työskentelyyn. Tuki
on kokonaisvaltaista ja voi ulottua nuoren kaikille
elämänalueille hänen niin halutessaan. Meillä on
mm. seksuaalineuvonta- ja perhe- ja
pariterapeuttista osaamista.

Verkostotyö 
Nuoren omat verkostot ovat meidän tärkeimpiä
yhteistyökumppaneitamme. Asumisen tavoitteet
suunnitellaan yhdessä nuoren ja nuoren
sosiaalityöntekijän kanssa. Nuoren tarpeiden
mukaan yhteistyötä tehdään myös esim. hoitotahon,
oppilaitosten ja läheisten kanssa. Nuorta
kannustetaan toimijuuteen omissa verkostoissaan ja
usein SaTu:ssa asumisen aikana lähiverkosto
tiivistyy.

Nuori tekee itse päätöksen SaTuu:n
muuttamisesta                                                          
Nuoren ja työntekijän välille syntyy
luottamuksellinen suhde
Nuori saa olla aidosti oma itsensä ja
jakaa itsestään ja elämästään sen mitä
haluaa
Nuoret haluavat osallistua yhteisölliseen
toimintaan säännöllisesti

Meille on tärkeää, että

S A U N A L A H D E N
T U K I A S U N T O Y H T E I S Ö

SaTu:ssa kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti ja
kunnioittavasti sukupuolesta, kulttuurisesta, etnisestä
tai sosiaalisesta taustasta, terveydentilasta tai
seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Saunalahden tukiasuntoyhteisön toiminnasta vastaa
Loisto setlementti ry, joka tekee sosiaalista
nuorisotyötä sukupuoli - ja kulttuurisensitiivisellä
työotteella pääkaupunkiseudulla. Toiminnan taustalla
vaikuttavat setlementtiarvot. 

Yhteystiedot

Saunalahden tukiasuntoyhteisö SaTu
Itäviitta 5 A 25, 02330 Espoo 

Työntekijöiden yhteystiedot
etunimi.sukunimi@loistosetlementti.fi

Pekka Wuorio 040 504 5071
Mikko Karppinen 040 825 6880 
Milla Isohanni 040 672 9290

Loisto setlementti tarjoaa yhteisöllistä tukiasumista itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille. Espoon
Saunalahdessa sijaitseva tukiasuntoyhteisömme sijaitsee lähellä luontoa hyvien kulkuyhteyksien äärellä.
Saunalahti alueena kehittyy ja laajenee. 

SaTu on ollut toiminnassa kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä meillä on tukiasuntoja 12. Nuoret asuvat
yksiöissä omilla vuokrasopimuksillaan. Sekä nuorten asunnot, että yhteisö  ja toimistotila sijaitsevat samassa
asuintalossa, joten meidän ohjaajien tuki ja apu ovat lähellä.
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