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Katariinankulman 

yhteisökodit 

Onnela ja Ilona  

Turvallista asumista ikäihmisille 

Katariinankulman  B-senioritalossa on kaksi  
yhteisökotia, joissa molemmissa on viisi  
asuntoa ja yhteiset viihtyisät avarat tilat.   
Yhteisökodit ovat Kaarinan keskustassa 
 (Puntarikatu 2) lähellä palveluita. 

 

 Yhteisökodeissa ikäihmistä odottavat: 

 turvallinen yhteisö, jossa on mahdollisuus 

saada seuraa, vertaistukea ja omaa rauhaa  

 esteettömät, nykyaikaiset tilat, joissa voi 

liikkua apuvälineiden avulla  

 oma huone, jossa on wc-suihkutila  

 yhteisökodin avara yhteinen tila yhteisiin 

hetkiin, ruokailuun ja arjen kokoontumisiin 

 yhteisinä tiloina ovat: olohuone/ruokailutila, 

keittiö, lasitettu parveke, ja kodinhoitohuone 

 senioritalon alakerrassa on talon yhteinen 

sauna ja kokoontumistila  

 yhteisökodin asukkaiden on mahdollisuus 

saada tarvitsemansa suunnitellut 

kotihoitopalvelut viereisen senioritalon 

kotihoitoyksikön henkilökunnalta kaikkina 

viikonpäivinä klo 7 - 22 

 yhteisökodissa ei ole paikalla 

henkilökuntaa ympärivuorokautisesti, 

yöaikaisen avun saa tarvittaessa 

turvapalvelun kautta  

 yhteisökodin asukkaiden on mahdollisuus 

saada tarvitsemansa tukipalvelut  

(kauppapalvelu) kotihoidon 

henkilökunnan avulla 

 ruokailu viisi kertaa päivässä 

 

 

 

 

 

 

Yhteisökotiasuminen sopii ikäihmiselle: 

 jolla on päivittäinen avuntarve 

 joka kokee yksin asuessaan turvattomuutta, 
yksinäisyyttä, pelkoja ja ahdistusta tai mielialan 
laskua, masennusta 

 joka haluaa sekä omaa rauhaa että olla lähellä 
toisia ikäihmisiä, viettää yhteisiä ruokailu- ja 
kahvihetkiä  

 joka ei tarvitse hoivaa ja apua 
ympärivuorokautisesti esim. muistisairauden 
tai jonkin muun sairauden takia    

 joka haluaa asua lähellä palveluita 
esteettömissä, uusissa tiloissa oman nykyisen 
asunnon ongelmien takia    

http://www.kaarina.fi/


Yhteisökodin tilat: 
 molemmissa yhteisökodeissa on viisi asuntoa, 

joiden koot vaihtelevat 16.5 - 25,5 neliötä (+ 

4,5 neliön vammaismitoitettu wc / suihkutila 

 asuntojen turvallisuutta varmistaa 

automaattinen sammutusjärjestelmä  

 jokainen asukas voi sisustaa huoneensa 

omannäköiseksi tutuilla tavaroilla ja kalusteilla    

 asunnoissa on ikäihmisille soveltuva 

hoivasänky  

 Kaarinan kaupunki hankkii kalusteet ja muut 

tarvittavat tavarat yhteisökotien yhteisiin 

tiloihin asukkaiden yhteiseen käyttöön, mm. 

television    

 Kaarinan kaupunki vastaa yhteisökotien 

yhteisten tilojen siivouksesta  

 yhteisökotien välissä kaksi senioriasuntoa (30 

neliötä ja 30.5 neliötä), joiden asukkailla on 

myös mahdollisuus tulla esim. ruokailemaan 

yhteisökodin yhteisiin tiloihin   

 

 

 

Mitä asuminen yhteisökodeissa maksaa: 
 asukkaat maksavat omasta huoneestaan 

vuokran, jonka suuruus määräytyy huoneen 

koon mukaan (vuonna 2019 neliövuokra on 17 

euroa) 

 asukkaat maksavat lisäksi vuokrana osuuden 

yhteisökodin yhteisistä tiloista 

 asukkailla on mahdollisuus hakea Kelalta 

asumistukea ja hoitotukea, joiden hakemiseen 

saa tarvittaessa apua palvelutori Eerikin 

palveluohjaajilta    

 

 

 

 

 

Yhteisökotien toiminnan kehittäminen: 
 yhteisökotien asukkailla ja heidän 

läheisillään on mahdollisuus olla jatkuvasti 

mukana ideoimassa ja kehittämässä 

yhteisökotien toimintaa  

 arjen yhteistyötä ja toimintaa 

yhteisökodeissa voidaan ideoida yhdessä 

asukkaiden ja kotihoidon hoitajien kanssa  

 asukkaita voisi esim. kiinnostaa varata 

oma kuntosalivuoro Visiitin esteettömästä 

kuntosalista tai lähteä yhdessä 

päiväkävelylle  
  

 
 

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet: 
 yhteisökodeista ja niiden välissä olevista 

kahdesta senioriasunnosta saa lisätietoja 

palvelutori Eerikin palveluohjaajilta   

 ohjaajat avustavat myös yhteisökotien 

asuntojen hakemuslomakkeiden täyttämisessä  

 hakemuslomakkeet on hyvä täyttää yhdessä 

palveluohjaajan kanssa, koska silloin on 

mahdollisuus keskustella palveluohjaajan 

kanssa omasta elämäntilanteestaan ja 

toiveistaan asumisen suhteen  

Palvelutori Eerikin yhteystiedot 

Puntarikatu 2 
 

puh. 050 512 9150 
 

palvelutori.eerikki@kaarina.fi 
 

Aukioloajat  
 

ma - to klo 9- 14 
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