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1. Kuka olet?
Emmi. Opiskelen sosionomiksi Laureassa ja suoritin kymmenen viikon mittaisen asiakastyön työharjoittelun VVA:lla.
2. Mikä oli mielestäsi tärkein oppimasi asia?
Vepassa tärkein oppini on ymmärrys ruohonjuuritason toiminnan ehdottomasta tärkeydestä osana suomalaista yhteiskuntaa.
3. Mistä pidit eniten työssäsi?
Kävijöiden kohtaamisesta ja mahdollisuudesta aitoon
läsnäoloon työssä.
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MAAILMA JOSSA ELÄMME
Tämä ihmisten maailma on muuttunut kivikovaksi huono-osaisia kohtaan. Suomessa kaikista
huono-osaisimpia ovat asunnottomat ihmiset. He
ovat ryhmä, joka jää hyvinvoivan enemmistön varjoon. Ihmisarvo on jakamaton, se kuuluu kaikille.
Asunto on ihmis -ja perusoikeus.
Lähi-idän sodat ovat muuttamassa myös Euroopan maiden kansojen elämän pysyvästi. Käsittämättömiä ovat hyökkäykset tulijoita kohtaan.
Näinkö kovia olemme sotaa pakenevia ihmisiä
kohtaan. Mihin on kadonnut vieraanvaraisuus ja
inhimillisyys joiltakin suomalaisilta.
Omat avaimet -hanke opetti allekirjoittaneelle
miten saavutetaan luottamus rinnalla kulkemalla.
Kiitos siitä kuuluu lahtelaisille kokemusasiantuntijoille, (Lahdessa vertaisohjaaja) jotka ottivat joukkoonsa lämpimästi saman kokemuksen omaavan
myötäkulkijan. Kiitos kuuluu myös asunnotto-
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muuden parissa työskenteleville ammattilaisille.
Upea joukko, joka takasi hankkeen onnistumisen. Vertaisohjaajille on nyt nimetty koordinaattori Nikulan asumispalveluista, joka pitää vertaisohjaajat toiminnan parissa. Kiitos Lahti !
HOmeless PEople (HOPE) kokoontui Saksan
Freistatt`issa 20.11-22.11 vuosikokoukseen, jossa
suuntaviivoja tulevalle toiminnalle suunniteltiin.
Ensi vuonna pidetään viikon mittainen leiri Freistatt`issa, jonka jolailla päivälle on oma teema. Suomesta pyritään saamaan 5-7 asunnotonta osallistujaa. ”Omat avaimet” kaupungeista saamme
helposti tämän määrän. Myös Espoo ja Helsinki
saanevat omat osallistujansa.
Asunnottoman kauhistus lähestyy. Joulu on
aikaa, jolloin kodin lämpö ja omaiset tulevat väistämättä mieleen. Kun ei ole kotia ja omaisiinkin
yhteydet mahdollisesti katkenneet, on elämän alakulo pahimmillaan. Jokainen joka voi asunnottoman tuskaa lieventää joulun aikaan, jokainen tehköön sen omalla tavallaan. Haluan toivottaa kaikille
tämän lukijoille, omanlaistaan onnistunutta joulua.
Reijo Pipinen
päätoimittaja

ASUKKI. ASUNNOTTOMAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1987. Päätoimittaja Reijo Pipinen Vastaava päätoimittaja Sanna Tiivola Toimitussihteeri Heidi Meriläinen Taitto Arto Timonen,
Heidi Meriläinen Lehteen kirjoitti Vlada Petrovskaja, Esa Uusi-Kerttula, Satu Manninen, Johnny-Kai Forssell, Juhani Haapamäki, Jari Karppinen, Heidi Meriläinen, Satu Manninen, Jorma Korhonen,
Ulla Pyyvaara, Lotta Tenhunen Kansikuva Darina Rodionova Julkaisija Vailla vakinaista asuntoa ry. Toimituksen yhteystiedot asukki(at)vvary.fi, sekä ks. toimiston yhteystiedot Painopaikka
Lehtisepät Oy Painos 1500
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VANGISTA ASUMISTOIMIJAKSI
Pekka Korkala on istunut melkein kaikissa Suomen vankiloissa viimeisen viidentoista vuoden aikana. Vuosi sitten
hän ryhtyi järjestämään vapautuville vankitovereilleen asuntoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nyt näitä
onnistumistarinoita on kertynyt jo 38, kaikki vankilasta käsin.
KUVA JA TEKSTI HEIDI MERILÄINEN

Informaatioteknologian kulta-aika ei ole
samanlainen kaikille suomalaisille. Vankien
yhteydenpito ulkomaailmaan on tarkasti valvottua, ja vasta vuoden 2015 vankeuslain
uudistuksen myötä esimerkiksi sähköpostin
lähettäminen suljetusta vankilasta on ollut
ylipäätään mahdollista. Mutta Pekka Korkala on onnistunut asuntojen järjestämisessä. Tovereille, jotka elävät moninkertaisesti yhteiskunnan marginaalissa, kuten hän
itsekin.
Vapautumisvaiheessa olevan vangin tilanteessa riittää haasteita. Yhteiskunnassa pärjäämiseen tarvittavat taidot heikentyvät sitä
enemmän, mitä pidempi rangaistusaika on
kyseessä. Toisaalta lyhyissä, eli alle 6kk:n mittaisissa tuomioissa esiintyy ”pyöröovi-ilmiötä” - vapautunut päätyy pian takaisin suljettujen ovien taakse.
Lisäksi yhä edelleen suuri osa vangeista
vapautuu suoraan suljetusta vankilasta, eikä
asteittain avolaitoksesta. Vapautumisen valmisteluun tulisi käyttää enemmän resursseja
kaikissa tapauksissa.

”Joka kerta kun olen suljetusta vankilasta
lähtenyt, ei mulla ole ollut mitään,
että muovipussi kädessä. Ei ole ollut
semmosta vakinaista asuntoa”.
Myös mahdolliset päihde- ja mielenterveysongelmat, rikollisen elämän tuttuus ja
ei-niin-saumaton viranomaisyhteistyö tuovat lisähaasteita. Paras tilanne olisi jos vanki,
vankilan työntekijä ja kunnan sosiaalitoimi
tekisivät yhteistyötä vapautumistilanteessa.
Monet tahot kehittävätkin parempia ratkaisuja ja pyrkivät kokoamaan palveluverkoston sisälle yhteistyötä; on Kriminaalihuollon
tukisäätiön koordinoimaa Vapautuvien asumisen tuen verkostoa, on VaHa (Vapauteen
hallitusti)-projektia ja Asunto ensin -hanketta.

Mutta kaikki eivät jaksa odottaa tuloksia,
vaan ryhtyvät toimeen. Tosin aikansa sekin
otti. Torniosta kotoisin oleva Korkala ajautui vääriin piireihin jo 12-vuotiaana ja nyt
päälle nelikymppisenä vankilavuosia on kertynyt jo mittavasti. Korkala suorittaa jäljellä
olevaa tuomiotaan Laukaan avovankilassa ja
on tällä hetkellä myös itse asunnoton. Mutta
siitä asiasta Korkala ei ole huolissaan. On
muitakin murheita.

”Ne ihmiset lähti oikeesti sinne siviiliin
sellasesta maailmasta, että kun se
on maatalousvankila, niin ne ei ees
tienny, että mihin ne lähtee”.
Korkala kertoo sytykkeen vankien asuntotilanteeseen puuttumiseksi lähteneen Pelson vankilasta reilu vuosi sitten. Pelson vankila sijaitsee käytännössä keskellä metsää,
sata kilometriä Oulusta alaspäin. Asunnon
saanti ei ole sieltäkään vapautuvalle helppoa. Korkala korostaa paljon vankien halua,

unelmia ja motiivia elämänmuutokseen. Ne
tavalliset asiat kuten, arki, työ, perhe ja normaalit ihmissuhteet ovat kaikkien haaveissa.
Aluksi motivaatiota riittää, mutta ikävä kyllä,
ulkona odottavat usein pettymykset ja karu
todellisuus.

”Asia ei mee vähhääkään sillai
niiku sä olit sen aatellu”.
Suomen palvelujärjestelmä tuottaa monimutkaisuudessaan päänvaivaa joskus kenelle
tahansa. Paras tilanne olisi myös vangin kohdalla, jos apua saisi yhden luukun periaatteella. Jos ei ole paikkaa minne mennä eikä
tukea ei löydy silloin kuin tarvetta olisi, uuden
elämän alkutaipaleella haparoiva on nopeasti
takaisin entisissä piireissä. Motivaation sammumiseen ei muuta tarvita.
Yhtä palveluiden luukkua ei vielä ole
ja vapautuneen turvaksi päätyvät usein ne
entiset luukut ja sama vanha ”vertaistuki”.
Siellä toivotetaan tervetulleeksi. Korkalalla
on hyvin vahva näkemys siitä, että vankilaan
päädytään takaisin, koska on päästävä jonnekin lämpimään. Suomen olosuhteissa sitä ei
ole vaikea ymmärtää.

”Me ollaan ite saatu järjestettyä
näitä asuntoja, niin yhteiskunta
voisi tulla vastaan”.
Kaikesta huolimatta Korkala on onnistunut siinä missä usein epäonnistutaan. Useiden
tovereiden lisäksi hän auttoi myös erästä vihamiestään asunnon saamisessa, tosin entistä
vihamiestä tätä nykyä. Asunnon järjestäminen vapautuvalle kysyy paljon verkostoyhteistyötä, ja se onkin Korkalan vahvuus. Mies
luettelee listan verran järjestöjä, kaupunkeja,
seurakuntia ja vankitovereita, keiden kanssa
hommia on hoidettu. Ja lisää yhteistyökump
…
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SISÄISEN

digimaalaus ja kuva jaana matikainen

paneita on tulossa.
Sosiaalipolitiikka tuntuu olevan miehellä
hallussa kuin dosentilla ikään - Korkala kaivaa papereita esiin ja puhuu erilaisiin tilastoihin ja lukuihin vedoten. Kuntien ja kaupunkien kilpailutukset ovat pudottaneet hyviä
toimijoita alalta pois ja hankala taloustilanne
vaikeuttaa kaikkien työtä. Selvää kuitenkin
on, että Korkala on ollut laittamassa pyöriä
pyörimään.
Asuntoja on hankittu ja osalle myös työja kuntoutumispaikkoja. Pääministerillekin
on kirjoitettu. Tärkeässä roolissa toiminnassa
on ollut kristillinen Veljespiiri, jonka Korkala
perusti yhdessä entisen sellitoverinsa ja entisen jenginjohtajan Lauri Johanssonin kanssa.
ViaDia eli Suomen Vapaakirkon alainen
vankilalähetystyötä tekevä järjestö on tärkeä

yhteistyökumppani.
Korkalan mukaan kunnilla ja kaupungeilla olisi oltava käytössään niin sanottu ilkivaltavakuutus, jota myös ViaDia käyttää, jolloin vankien asuttaminen on helpompaa.
Vapautuvien ongelmanana ovat myös
maksuhäiriömerkinnät ja pahimassa tapauksessa vanki voi olla vapautuessaan ilman henkilökorttia ja pankkitiliä. Jos vielä tietokoneen
ja netin käyttö tuottavat ongelmia, niin koetapa siinä sitten järjestää itsellesi asunto.

”Toiset haukkuu pari viikkoo siinä, että
tyhmä kun tulit takasin, mutta sä haluut
lämpimään. Mä haluaisin, että kaikille
ihmisille saatais asunto järjestettyä”.
Tässä suhteessa Korkala arvostaa suuresti

- malli EDU - TEKSTI HEIDI MERILÄINEN

Laukaan avovankilaa, missä on tuettu asioiden hoitamista vankilasta käsin. Kuntouttaminen ja siviiliin sopeuttaminen aloitetaan
myös jo hyvissä ajoin ennen koevapauden
alkamista. Asuntojen järjestäminen vapautuneille ei olisikaan onnistunut ilman henkilökunnan tukea.
Korkalan viesti kaupungeille ja kunnille
on, että vapautuneet vangit tulisi ottaa tossisaan, kun he palaavat yhteiskuntaan. Kun
Korkala vapautuu ensi kesänä suunnitelmissa
on jo paljon erilaisia projekteja.
Ja tällä kertaa ne ovat rehellisiä.
• Juttua varten on haastateltu myös Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelupäällikkö Olli Kaarakkaa.

MAAILMAN VOIMAA
Pian muotoilijaksi valmistuva Jaana Matikainen on tehnyt graafisen suunnittelun opinnäytetyönään digimaalauksia.
Kuvien mallit Matikainen löysi Kriminaalihuollon tukisäätiön asiakkaista, joiden
kanssa maalaukset suunniteltiin yhdessä.
Maalausten tarkoituksena on ilmentää mallien sisäistä voimaa ja maailmaa.
Idean
digimaalauksiin
Matikainen
sai tehtyään
yllätyksenä
kavereilleen muotokuvia. He
olivat olleet
iloisesti
yllättyneitä
ja kertoneet
voimaantumisen tunteesta, minkä muotokuvat olivat herättäneet. Niinpä ihmisten piirtämisestä aina pitänyt Matikainen päätti, että
haluaisi olla uudelleen tuottamassa positiiviista minä-kokemusta taiteen avulla. Tällä
kertaa mallit saivat itse päättää, mitä muotokuviin tulee.
Taiteilija tapasi ja suunnitteli yhteensä
kuuden entisen vangin kanssa maalaukset,
jotka tulevat nähtäville Kriminaalihuollon
tukisäätiön Rediksen vertaistuki-olohuoneeseen sen remontin valmistuttua. Näin maalaukset ovat helposti kohderyhmänsä saavutettavissa ja nähtävillä. Jäämme odottamaan,
josko näyttely saataisiin myös suuremman
yleisön nähtäville.
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olohuonenäyttely
Vailla vakinaista asuntoa ry osallistui Yhteismaa ry:n järjestämään
Olohuonenäyttelyyn viikonloppuna 21.3–22.3.2015. Tapahtuman
tarkoituksena oli tuoda esille taidetta, jota ei ole normaalisti mahdollista
nähdä.
kuva reima rönkkö teksti vlada petrovskaja

Olohuonenäyttely muutti kotien ja toimistojen olohuoneet ja yhteiset tilat, makuuhuoneet, kylpyhuoneet, keittiöt ja komerot
suomalaisen ja kansainvälisen nykytaiteen
näyttämöiksi. Näyttelyn vieraat ja taiteilijat
pääsivät jakamaan taidetta ja nauttimaan taiteesta paikoissa, joihin ei tavallisesti pääse.
Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n toimistoa
ehdotettiin yhdeksi näyttelytilaksi. Samalla
tarjottiin yhdistyksen sidosryhmille, kävijöille
ja toiminnan ystäville mahdollisuus tutustua
yhdistyksen toimintaan ja nauttia nykytaiteesta. Loimme siten erilaisen luovan tilan

taiteelle, taiteilijoille, sekä yleisölle.
Osallistumalla näyttelyyn yhdistys loi
mahdollisuuksia tuoda taide lähelle ihmisiä
ja kaikkien ihailtavaksi. Paikkoihin, jonne tullaan matalalla kynnyksellä. Olohuonenäyttelyyn osallistumisen ideana oli, että myös ne
ihmiset, jotka eivät ehkä tavallisesti eksy nykytaiteen pariin, saavat siihen helposti saavutettavan mahdollisuuden.
Olohuonenäyttely toi yhdistyksen tiloihin kolmen taiteilijan teoksia: Reima Rönkön piirustuksia, espanjalaisen David Pujadas Boschin videoinstallaation ja maalauksen
sekä Jenny Suhosen ääni-installaation.
Näyttelyn aikana Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n toimistossa vieraili yhteensä 155
henkilöä. Suuri osa kävi tiloissamme ensimmäistä kertaa. Esillä olevan taiteen lisäksi itse
yhdistyksen toiminta herätti vieraissa kiinnostusta. Vieraat saivat tilaisuuden lukea vuosikertomuksen ja Asukki- lehden, keskustelivat työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Muutama vieras kertoi haluavansa osallistua yhdistyksen toimintaan vapaaehtoisena.
Näyttelyssä vieraili myös muita taiteilijoita, jotka olivat kiinnostuneita järjestämään yhdistyksen toimistotiloissa näyttelyitä
ja tapahtumia. Itse toimiston tila osoittautui
näyttelyyn sopivaksi, mutta myös yhdistyksen
toiminta sai kehuja ja hienoa palautetta vierailta ja taiteilijoilta.
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PAH on järjestäytymistä kodin takaamiseksi kaikille
Kuvat ja teksti: Lotta Meri Pirita
Tenhunen
La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH): vuodesta 2009
lähtien tämän nimen alla ovat

järjestäytyneet Espanjan asuntovelalliset. Vuonna 2011 siitä tuli
yhteinen nimi yli 230 ryhmän
verkostolle, joka taistelee oikeudesta ihmisarvoiseen asumiseen
kaikille. Järjestäytyminen saavut-

ti näin myös vuokralaiset, vallatuissa rakennuksissa asuvat ja
kodittomat. PAH:n pääasiallinen
toiminta perustuu neuvotteluun
omistajatahon kanssa, häätöjen
estämiseen rauhanomaisen kan-

salaistottelemattomuuden keinoin, protesteilla ryyditettyihin
lakialoitteisiin, kaikkien kesken
järjestettävään yhteisneuvontaan
sekä pankkien omistamien asuinrakennusten
haltuunottoon,
asuttamiseen ja neuvotteluun sosiaalisperusteisista vuokrista.
Oikeus
asumiseen
on kirjattu
eurooppalaisten valtioiden
perustuslakeihin, ja niin
YK:n yleismaailmallisten ihmisoikeuksien julistus kuin Euroopan
unionin perusoikeuskirjakin tunnistavat oikeuden taloudelliseen
yhdenvertaisuuteen ja turvallisen
elämän takaamaan elinympäristöön. On mahdotonta ajatella

sellaista elämää ilman kotia, jossa
elää. Siitä huolimatta asuminen
on myös miljardibisnestä. Koska
oikeudet ja bisnes ovat ristiriidassa keskenään, asuminen on ennen muuta poliittinen kysymys.

Ne, joilla ei ole varaa ostaa oikeudenmukaisuutta, voivat turvautua ainoastaan toisiinsa ja pyrkiä
estämään häädön asettumalla
oven eteen ihmismuuriksi. Lakimuutosten
ajamisen ja
neuvottelun
lisäksi PAH
puolustaa oikeutta kotiin
tarvittaessa
näinkin.
Pankkiirit
eivät yleensä
halua neuvotella PAH:n
kanssa. Tällöin PAH vierailee
pankissa porukalla, ja antaa
käytännön esimerkin kyvystään
äityä ärsyttäväksi neuvottelujen
vesittyessä. Eräs parhaista tavoista tehdä tämä varsinaisesti
rikkomatta yhtäkään sääntöä on
marssia pankkiin taskut täynnä
sentin kolikoita, ja tehdä pienenpieniä lahjoituksia erilaisten järjestöjen tileille. Jo kymmenenkin
lahjoittajaa voivat tällä tavoin
ruuhkauttaa yhden konttorin
toiminnan. Viisikymmentä kymmenen ryhmiin jakaantunutta
ruuhkauttavat jo kaupunginosan
kaikki konttorit. Yleensä pankkiirit ovat halukkaampia neuvottelemaan tämän jälkeen. Välierävoitto!
Kun PAH ei onnistu estämään
häätöä tai neuvottelemaan sosiaalisperusteista vuokraa, se ottaa
haltuunsa pankkien
omistamia rakennuksia. Koska Espanjan
hallitus pelasti maan
pankit sen kansalaisten hyvinvoinnin
kustannuksella, kaikki ovat yhtä mieltä
siitä, että asunnot on
jo kertaalleen maksettu. Haltuun otetut

rakennukset asuttavat lähes 3000
henkeä, ja PAH:n tavoitteena on
saada kaikki verovaroin pelastettujen pankkien asunnot sosiaalisperusteisen vuokran piiriin.

Espanjan yli 3,5 miljoonaa
tyhjillään olevaa asuntoa muodostavat puolet koko Euroopan
tyhjistä asunnoista. PAH:n paikallisryhmät, joita on yli 230,
kokoontuvat kolmen kuukauden
välein keskustelemaan järjestäytymisen tilanteesta ja päättämään
yhdessä tulevista suunnitelmista.
Ne muodostavat yhdessä voimallisen liikkeen, joka haluaa
ottaa tyhjillään olevat asunnot
haltuunsa taatakseen kaikille ihmisarvoisen kodin. Asumiseen
liittyvät ongelmat ovat kuitenkin
yhteisiä kaikkialla maailmassa.
PAH:n valtakunnankokouksiin
saapuukin usein muualta tulleita
tarkkailijoita: he haluavat oppia
järjestäytymään puolustaakseen
asumista kaikille kuuluvana oikeutena, jolla ei saa tehdä bisnestä.
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EI TÄÄLLÄ NAPEILLA PELATA
On suomalaisia sananlaskuja tai
paremminkin tokaisuja, jotka ovat
ilmeisessä katoamisvaarassa. ”Ei
täällä napeilla pelata” lienee sellainen – sitä en ainakaan minä ole
kuullut käytettävän enää pitkään
aikaan. Jos sen nyt kuitenkin jossakin tapaisi, se olisi varmaankin
jossakin vähättelevässä yhteydessä.
Ilman muuta, koska napit eivät siis
kelpaa edes pelimerkeiksi. Katsokaamme nyt kuitenkin, minkälaisissa yhteyksissä ne ovat ainakin hyvin
esillä.
Siis komento takaisin! Ajatellaanpa esimerkiksi sotilasosastoa,
jonka tasavallan presidentti virkamatkallaan tarkastaa. Jos hän ottaa
tämän tehtävän vakavasti, hän tietysti valvoo silmätuntumalta, että
sotilaiden saappaat ovat kaikki lankatut. Joltakulta hän ottaa rynnäkkökiväärin ja varmistaa, että aseen
piippu on asianmukaisesti nuohottu. Mutta entäs se NAPPI - kauhistus! jos sellainen puuttuu kauluksesta – auki se ei ainakaan saa olla.
Näin tekee siis presidentti, jolle tämä tarkastustehtävä on muutakin
kuin ohimarssi. Älkäämme siis vähätelkö nappeja, jotka nekin voivat
saada presidentin jakamattoman
huomion.
Pidetään katse miesten kauluksissa. Rento on se mies, joka uskaltaa luopua solmiosta avatakseen
vastineeksi paitansa ylänapin, aivan siis vastoin armeijakäytäntöjä.
Mutta paidanvalmistajille tiedoksi
– normaalimiehen normaalikokoisen paidan ylänappi KIRISTÄÄ
kiinni laitettuna. Pitäisi siis ensin
ratkoa nappi irti ja sen jälkeen kiinnittää se väljemmille vesille. Suuria
käden taitoja tämä ei vaadi, kärsivällisyyttäkin vain hiukan. Jos puuttuu jompaakumpaa tai molempiakin, nappi jää entiselle paikalleen ja
kaulus auki. Jos joskus onkin, tätä ei
nykyisin pidetä edes etikettivirhee-

nä, kunhan asiallisuuden vaatimukset muuten täyttyvät.
Napit siis aiheuttavat ainakin
ongelmia, mutta voiko niistä aiheutua myös jotain PAHAA? Varsin
hiljattain keskustelin erään lastenhoitoalan ammattilaisen kanssa.
Vuosikymmenien työ päiväkodissa
oli jo jättänyt jälkensä hänen sormiinsa, mutta ehkä hieman yllättävällä tavalla. ”Niin, katsopas,
tässä työssä joutuu niin paljon napittamaan lasten vaatteita, etteivät
sormetkaan säily ehjänä.” Ammattitauti, ilman muuta!
Napit voidaan aina korvata –
näin siis päästään ongelmista tai
vaikkapa siis pelosta, että juuri meidän lapsemme nielaisisi napin, joka sitten ei poistuisikaan elimistöstä
luonnollista tietä. Nepparit, tarranauhat tai vaikkapa vetoketjut ovat
aina valmiina korvauskäyttöön –
voidaan kuitenkin ajatella, että ihmiskunta tunsi napin jo muinoin,
kauan ennen noita, eikä perinteistä
ole koskaan helpolla luovuttu!
No hyvä on – luovutaan hetkeksi napeista, ehkä perinteistäkin.
Siirrytään maailmaan, jossa vain
voima jyllää, eikä menneisyydellä
ole merkitystä. Tehdään tämä vielä riskillä – sellaisessa maailmassa kaiken voi siis myös hävitä, ei
vain voittaa. Tällaista peliä eivät
useimmat kuitenkaan haluaisi pelata – pahimmassakin tapauksessa
pesämuna tai siemen tulisi ainakin
jättää. Paljon puhutaan puhtaalta
pöydältä aloittamisesta – siinäkin
tapauksessa vähintään alustan tai
maaperän tulisi olla kostea ja viljava, siis otollinen.
Mitä, jos voima yht’äkkiä pursuileekin yli äyräittensä – entä miten käy voiman, joka ei enää löydä
kohdettaan? Ravintolan eteisvahtimestari hankkii kuntosalilta li-

TYYLI on köyhän perusoikeus
hakset, jotka olisivat kunniaksi
satamatyömiehellekin. Työssään
ravintolassa asiakkaiden päällystakit ja satunnaiset tavarat kulkevat hänen käsiensä kautta naulakkoalueelle ja takaisin. TÄTÄKÖ
varten hän nuo muhkeat lihakset
hankki? Eipä tietenkään, kuulemme sanottavan. Vahtimestarin työ
on ajoittain vaarallista, joten tuollainen voiman ylimäärä tarvitaan
pelotteeksi, kuulemme perusteltavan. Tiedämme kuitenkin, että
voimankäyttö ihmiskontakteissa on
aina luvanvaraista ja silloinkin vain
rajoitetussa mielessä. Tällainen oikeus saadaan pääsääntöisesti vain
viran puolesta; yksittäisellä kansalaisella on sitä vain jokamiehen
oikeuksien puitteissa tai vaikkapa
hätävarjelutilanteissa.
Ravintoloiden vahtimestareille
fyysisen voiman käyttö on kuitenkin viimeinen vaihtoehto – usein
korostetaan, että heidän paras työkalunsa ovat puhelahjat. Näin tulisi
olla kansakunnillakin asian laita –
neuvotteluaseen tulisi olla käytössä
viimeiseen asti ja aseellisen vain
itsepuolustusmielessä. Kuitenkin
kansakunta, joka käytännössä toimii näin, on usein siihen pakotettu
pienuutensa tai sisäisen hajanaisuutensa tähden. Muussa tapauksessa
sitä heti syytetään pehmeydestä, johon kansalaiset ehkä reagoivat halulla vaihtaa vallanpitäjiä – tämän
kyllä vallassa olijat hyvin tietävät
eivätkä halua ottaa sitä riskiä.
Nappi on kova, kulutuskestäväksi tehty. Usein se kuitenkin kiinnittyy pehmeään kankaaseen, ja
napinreiän välityksellä se sitoo kaksi kangasta yhteen kuitenkin niin,
että tämä sidos on helposti purettavissa ilman työkaluja. Ihmiskunta
on keksinyt pyörän, ihmiskunta on
keksinyt ruudin – ihmiskunta on
keksinyt napinkin ja kankaanteon
taidon! Nappi ja kangas – kova

tarvitsee parikseen usein jonkun
pehmeän, jotta liitoksesta tulisi
paras mahdollinen. Nappi on siis
erittäin tarpeellinen, kun se löytää
paikkansa – ehkä sitä ei ole alun
perin tarkoitettukaan pelaamiseen,
vaikka tämän jutun otsikosta voi
sellaisenkin käsityksen saada.
Löydämmekö me paikkamme?
Minkälainen tulevaisuus meitä
odottaakaan? Murrummeko sen
edessä kuin nappi, ajan kanssa?
Tai pehmenemmekö lopuksi pehmeämmäksi kuin pehmein kangas
– tarvitaan vain tulitikku, ja palamme pienellä liekillä, hiljaa savuttaen? Ei huolta, jos ymmärrämme,
että tulevaisuus ei uhkaa meitä,
vaan me tulevaisuutta. Puhutaan
kovista ajoista, jotka meitä odottavat – tämä ei ole totta, sillä ajat
eivät koskaan ole itsessään kovia
– vain kunkin ajan ihmiset voivat
olla. Meidän paikkamme – se on
siellä, missä ihmisarvoista tulevaisuutta tehdään. Tervemenoa siihen
suuntaan, hyvä lukijani!
Kirjoittaja on 59-vuotias Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja työnohjaaja. Hän
työskentelee
rata-asentajana
VR Track Oy:n palveluksessa.
esa.uusi-kerttula@hotmail.com
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”MATALAN KYNNYKSEN TARINOITA”
1. Tammikuussa asumisen neuvonnassa kävi maahanmuuttajataustainen nainen, joka
jäi työttömäksi näpistyksestä
syytettynä. Hovioikeus kumosi syytteen ja määräsi hänelle
korvaukset, joiden saaminen
vie aikaa. Työttömyyden vuoksi
kävijä ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja oli vaarassa menettää asuntoonsa velkaantumisen
takia. Kävijän lisäksi asunnossa
asuu epävirallisesti hänen päälle kolmekymppinen poikansa,
joka ei ole hakeutunut itsenäiseen asumiseen eikä saanut sillä
hetkellä mitään tukia. Kävijä
oli valmis auttamaan poikaansa
kirjaamalla hänen omistusasuntoonsa alivuokralaiseksi ja pohti
itse väliaikaista muuttamista ystävänsä asuntoon. Kävijä kuitenkin epäröi, että hänen poika
kykenisi hoitamaan vuokrakulut
ja jännitti asunnon menettämistä. Asumisneuvojan kanssa
kävimme läpi sekä kävijän että
hänen poikansa tilannetta ja
pohdimme molemmille sopivia
ratkaisuja. Kävijän poika saatiin hakemaan omaa asuntoa
näin vähentäen kävijän riskiä
joutumaan
asunnottomaksi.
Kävijälle laadittiin puoltoa, jossa pyydettiin hänen tilanteen
kartoittamista harkinnanvaraisen toimeentulotuen saamiseksi

siihen asti, kunnes hän pystyy
maksamaan velkansa pankille
hovioikeuden määräämien korvausten saamisen myötä.   
2. Yökahvila Kalkkersissa tavattiin Virosta Suomeen töihin
tullut vähän yli neljäkymmentävuotias mies, joka irtisanoi
asuntonsa Virosta ja muutti
vakituisen työsuhteen perässä
Helsinkiin. Vakituiseksi työsuhteeksi nimetty työtehtävä osoittautui kuitenkin väliaikaiseksi.
Työsuhteen lisäksi miehelle tarjottiin asuntoa, josta viikon asumisen kuluttua mies sai häädön
maksamattomien laskujen takia.
Näin mies joutui kadulle työttö-

liisiin selvittämään tilannettaan.
EU-kansalaisena kävijä ei pysty
ilmoittautumaan asunnottomaksi ja saa oleskella maassa
kolme kuukautta. Hän ei saa
käyttää Hietaniemenkadun
palvelukeskuksen yöpymispalvelua, mutta käy siellä päivällä.
Mies on ollut Kalkkersissa jokaisena yönä, hänen tilannetta
on yritetty selvittää. Mies on
aikaisemmin työskennellyt Suomessa verokirjalla, mutta välillä
palannut hoitamaan sairasta
äitinsä Viroon, näin menettäen
asuinkuntansa Suomessa. Mies
sai rekisteröityä itsensä Helsinkiin. Tällä hetkellä mies on työvoimatoimistossa työnhakijana,

Ulla Pyyvaara Tukholmassa

mänä ja asunnottomana. Viikon
kestävästä työsuhteesta työnantaja jäi miehelle velkaa. Tämän
asian vuoksi mies on ohjattu po-

Vartiosaaren kesä 2015
Järjestön kävijöiden, jäsenten ja yhteistyökumppaneiden käytössä
olevan Helsingin Vartiosaaressa sijaitsevan toiminta- ja virkistyspaikan tämän vuoden toimintakausi on päättynyt.
Vuoden 2015 toimintakauden aikana saaressa on ollut erittäin vilkasta: Sällitupa saatiin korjattua; verstasrakennus siivottiin ja siihen
saatiin uusia hyllyjä, jotta tulevana kautena verstas olisi yhteisön
käytössä; vapaaehtoisvoimin saareen rakennettiin uusi kesäkeittiö
ja liikkumista helpottavat uudet portaat; talon edustalla oleva terassi laajennettiin ja se jäi odottamaan ensikauden vieraita.

hänen kanssa on täytetty työhakemuksia; autettu viranomaisten kanssa asioimisessa.

3. Helsinkiläinen kolmissakymmenissä oleva mies saapui asumisneuvojan vastaanotolle. Hän
kertoi asuneensa isänsä tontilla
asuntovaunussa parin vuoden
ajan. Vuokrasuhteen alussa sosiaalityöntekijä myönsi kahden
kuukauden ennakkovuokran.
Nyt kaupunki on kaavoittanut
tontin uudelleen ja miestä kehotettu muuttamaan pois muutaman kuukauden sisällä. Hän
kertoi lopettaneensa päihteidenkäytön, mutta retkahduksia on
ollut ajoittain. Miehellä ei ole
vuokravelkaa. Asumisneuvoja
otti yhteyttä Setlementtiasuntoihin, jonne on jätetty sisään
asuntohakemus.
Hakemusta
päivitettiin laajentamalla hakua
myös kehyskuntiin. Syyskuun lopussa asumisneuvoja soitti Setlementtiasuntoihin ja toi esille
miehen olevan kriisissä ja välittömän asunnon tarpeessa, koska tontilta pois muutto tapahtuu miehestä riippumattomista
syistä ja kaupungin toimesta.
Setlementtiasunnoista tehtiin
asuntotarjous kaksiosta läheltä
pääkaupunkiseutua. Mies otti
asunnon vastaan huojentuneena. Asumisneuvoja tarjosi miehelle ja hänen isälleen pullakahvit asunnon saamisen kunniaksi.
Tekstit: Ulla Pyyvaara ja
Vlada Petrovskaja

Tänä vuonna saaren yhteisölliseen toimintaan osallistui huikea
määrä ihmisiä, joista 200 henkilöä yöpyivät saaressa, 10 henkilöä
asuivat virkistyspaikassa pitempään kuin 2 viikkoa. Kauden aikana
Vartiosaaressa toteutui myös koevapauden kuntouttavaa työtoimintaa, sekä työkokeilua muutaman kansalaisen kohdalla.
Saaren luonnonläheistä ”mökkiympäristöä” virkistyspäivien, kokousten, saunomisen, kalastuksen ja luonnossa liikkumisen merkeissä
käyttivät eri järjestöt.
Kiitämme Vartiosaaressa vierailevia sekä kaikkia vapaaehtoisia ja
remppaajia hienosta työstä.
Tekstit: Vlada Petrovskaja
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Soitto
Heilini sinisistä silmistä,
huuteli kovasti eilistä,
missä se isäntä mahtaapi olla?
Yksin kotona en tahdo olla.
Soittakaa nyt joku mullekin,
näin yksin kaivatullekin,
soita vaikka sinäkin,
vastaan siihen empimättäkin.
Vaikka ei nyt tunnetakkaan,
Se tuo päivälle, uuden rakkaan?

Yrjöt meinas lentää siinä ihan melkein,
Onneks satuin välttämään sen näyttelijän elkein,
siinä tunnin sisällä allekirjoitusta
vaille,
annoin muistot synkeät viina mäen
maille.
Elämän synkkä puoli on loppu kyllä
tosiaan,
Raittiit päivät ja elämän ilo,
ne ovat mulle omiaan!

Kun Taipaleelle Lähdin

Huuto kodille

Kun taipaleelle lähdin mä yksin ihan
kiertämään,
en tulevaisuudesta tiennyt siitä ,
aivan ensinkään.
Mitä mahtoi tuoda, onneako vain?
Julki haluun tuoda tuska rinnassain,
töitä sain tehdä ja lisää kyllä tulisi.
Viimein sain nähdä muhkean tilipussini.
Ylpeänä lähdin vähän brenkkuu
ottamaan,
Kimmokkeen sain siitä ja työn todella
unohtumaan.
Ralli sen kuin jatkui ja kavereita
riitti,
Velat tuntui saatavilta,,
ystävät minulle siitä kiitti.
Unto työntyi porukkaan,
ja mulle alkoi selittää,
Rahat alkaa hiljakseen huveta,
jotain pitäis kehittää.
Minä annoin vinkin, lähdetään
taipaleelle,
Sinä kun oot niin heikko, muulle kuin
vedelle.
Katkaistaan ryyppy poikki ja mennään katkaissulle,
Unto siinä vierelläni sanoi suoraan
mulle,
Yhteispäätöksellä mentiin suoraan
asiaan,
Vaikka kassissa viina oli paljon kyllä
tosiaan,
Vastaanotolla kyseltiin kaikenlaista
multa,
Pää pyörällä vastailin ihan kaikkee
muuta,

Oma koti kullan kallis,
joko päättäjät sen,
huutamatta emme lakkaa,
olemmeko todella kansan pohjasakkaa?
Evakkona täällä vielä kulkien,
yhteen huutoon korvat sulkien.
Sitä todellista asunto pulaa vielä
myöntää,
toisten asioiden tietä sivuun työntää.
Ihmisiä mekin todella olemme,
vaikka kassien kanssa tiellä kuljemme,
eteenpäin tässä todella pyrkien!
Joskus tuntuen meikäläistä syrjien.
Kaikki asiat etenkin asunto,
ja Pelastusarmeijan leivän anto,
Löytyykö paikkaa päällä maan,
johon kulkuri saa repun asetta,
vähän aikaa siihen torkahtaa,
ja painavat asunto asiat unohtaa.
Mutta paistaa se päivä meillekin,
Sinulle, minulle, ja muillekin.
Oma ovi, johon avaimensa laittaa,
ja naapurin kanssa, muutaman sanan
vaihtaa.
Koti on oikeus meidän jokaisen,
johon kiva aina mennä tavallisen
ihmisen.
Sinä päivänä, kun meikäläinen
asunnon saa,
kyllä päänsä taivasta kohti kohottaa,
kätensä ristiin hiljakseen laittaen,
kyynel kanava virran poskipäätä
valuen.
Tunne sisällä on niin mahtava,
Nyt mul on oma Koti, niin vallan
ihana.

Jouluaatto
Kello löi jo kuusi,
lapset herätkää,
ulkona sataa lunta,
joka kauniisti kimmeltää.
Tänään joulu aatto,
puuro liedellä,
kohta sitä syödään,
vesi kielellä.
Kuusen kynttilät,
luovat valoa,
tähti joulu kuusen,
loistaa kirkkaana.
Joulun odotusta
Joulu tulla jolkuttaa,
joku oveen kolkuttaa,
onko se pukki, tai todella joku muu,
Ei, vaan talvi pakkanen,
ja taivaalla loistaa täysi kuu.
Tässä sulle kevyt runon pätkä,
suu pielläissäin palaa tuttu sätkä.
Teksti:jorkki..
Runot: Jorma Korhonen

Kylmien tähtien alla
Olen asunnut 27 v. Helsingissä ja
taidan tietää vähän kaikenlaista!
Olin avioliitossa, mutta sitten vain
meni “metsään”. Meni todella työ
ja RAKKAUS! Paluuta ei ollut
menneisyyteen, vaan alkoi ihana,
ja karmea alkoholin käyttö.
Kun oli rahaa, niin silloin oli TODELLA kivaa ja seuraa riitti. Olihan minulla ystäviä, joiden luona
olin yön, ja samalla sain täyttää
jääkaapin, ja pitihän sitä “ilolientä”
olla myös mukana! Välillä ravintolan suljettua alkoi tosiaan miettiä,
että mitä NYT!?
Olin eräässä yö kahvilassa, joka

aukesi klo 24.03. Unille voi sanoa
näkemiin-ei pöytään vasten istuen
“kädet tyynynä”. Oli se paikka aivan täysi, joten jäin tähtiä laskemaan. Löysin vahingossa makuupussin, ja sohvan istuinpäälliset.
Rakensin siitä itselleni “pesän!”
Ulkona oli silloin kahdeksan astetta
pakkasta. Kello tuli kuusi aamulla,
olin jäykkä kuin lumiukko. Menin
metsään tuulelta suojaan. Aloin
täristä, vasta kun olin tullut sisään!
Eräs kaveri sanoi, että hänkin oli
yön ulkona!
Menimme molemmat päiväkeskukseen. Olin niin kylmissäni,
että hampaat tärisi! Pyysin apua
sairaanhoitajalta, joka tilasi ajan
hangonkadulta! Minut vietiin sinne pikku autolla, koska en pystynyt
pystyssä! Olin paljon valvonnut, ja
väsynyt. Sinne mentyäni puhalsin
täydet NOLLAN.
Lääkäri tuli luokseni ja sanoi:
“TEILLÄ ON KEUHKOKUUME”. Ja sitten lähete sairaalaan
38-asteen kuumeessa. Nyt ei enää
laskettu tähtiä, vaan kuumemittarin lukemia! Oli ihme, että olin
hengissä, mutta letkuissa kylläkin.
Kun olin vähän paremmassa kunnossa, tulin hoitokotiin! Olen saanut ystäviä ja tukihenkilöitä, ja
myös papin avuksi. Tietenkin nuo
tähdet, joka ilta katson taivaalle,
näkyykö tähtiä taivaalla, vai päässä?
Pidän tähdistä aina, niissä on jotain
erikoista!
Kylmien tähtien alla.

Haastateltava: Hilkka.
Haastattelija: Jorma Korhonen.
Helsinki 23.11.2001

10

Kokemäenjoen alajuoksun
elämäntapaintiaanit

Atte Pynnönen oli töissä Vva:lla yökeskus Kalkkerssin ohjaajana sekä Vepassa
ohjaajana.

Ainakin 1980-luvun alkupuolelle saakka Porissa, Kokemäenjoen Luotsinmäenhaaran rantamilla, Luotsinmäen kaatopaikan
naapurissa, sijaitsi pieni mökkikylä.
Taikka majoja, koijia, ne olivat. Alan miehiä siellä eleli kymmenkunta. Pari kertaa viivyin
siellä muutaman päivän, ja raitistuttuani tein yhteisöstä jopa
jutunkin.
Yksi maja toimi jopa saunana. Järjestys oli hyvä. Varsinaista päällikköä ei yhteisössä ollut,
mutta ilmiselvästi muuan Masa
jakoi työt ja ohjasi ”toimintaa.”
Siihen aikaan mattokaupan
markkinat, varsinkin torikaupan, olivat vallanneet nk rahkamatot. Ne oli valmistettu huonekalukankaitten jäännöspaloista,
kuteista.
Tästä seurasi, että ihmiset
heittivät pois perinteisiä, kauniita räsymattoja ja ostivat rahkamattoja tilalle.
Alajuoksun yhteisön miehet
keräsivät noita räsymattoja kaatopaikalta, pesivät ne, ja kävivät
kaupungilla myymässä herrasväelle ovelta ovelle -periaatteella. Kauppa kävi hyvin.
Kaatopaikkakuormia tuovat
autoilijat ottivat ihmeen auliisti
alan miehiä kyytiinsä, mennen

tullen. Myös termi ”romustaminen” tuli tutuksi. Kaikki kierrätykseen ja myyntiin kelpaava
otettiin myös talteen.
Yhteisössä oli iso tynnyri, jossa aina pulpahteli iso kiljupanos.
Jotkut onkivat kaloja soppaa
varten. Aurinko/peikkojuoma
(La Sol) ei vielä ollut markkinoilla, Liekki lämmitti.
Tulevana liharuokana pihamaalla pomppi kaneja.
Poliisi kävi kerran viikossa
visiitillä. Heitä kiinnosti vain,
onko yhteisössä alaikäisiä taikka
sellaisia, joitten olisi kuulunut
olla esimerkiksi vankilassa taikka
työlaitoksessa.
Jos tuosta pudottaa pois 24h/
vrk alkoholinkäytön, niin elämäntapaa voi pitää hyvinkin
idealistisena.
Tosin talveksi asukkaat hakeutuivat kaupunkiin, yömajoihin ja jokunen jopa omaan, varsinaiseen kotiinsa.
Johnny-Kai Forssell
johnnymoi@luukku.com
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Toisinaan auttaminen voi olla helppoa ja jopa hauskaa!
Tämän ajattelimme todistaa järjestämällä Sumppitempauksen
perjantaina 27.marraskuuta. Vailla vakinaista asuntoa ry toi Suomeen innovatiivisen hyväntekeväisyyskampanjan Pietarista,
joka näytti herättävän kiinnostusta kansalaisissa ja yrittäjissä.
Perjantaina kahdeksan helsinkiläistä kahvilaa osallistuivat Sumppitempauksen asunnottomien hyväksi. Tempaus oli järjestetty osana järjestön Vihdoin
kotiin -varainhankintakampanjaa. Päivän aikana kahviloissa kerätty kahvimyyntituotto käytetään järjestön Yökeskus Kalkkersin aukioloon Joulunpyhinä 2015.
Sosiaalisessa mediassa tempaus on saanut paljon huomiota ja yhteensä kahvia ja teetä Vva:n hyväksi kävivät juomassa 432 henkilöä.
Tempausidean juuret tulevat Lontoosta, jossa vuosittain 26. syyskuuta
asunnottomuuskentällä toimivat järjestöt keräävät kahviloiden ja kansalaisten
ansiosta merkittävän määrän varoja ruohonjuuritason toimintaan. Luova ja
hauska tapa on tullut tutuksi myös Venäjällä Pietarissa ja nyt idea rantautuu
vihdoin Helsinkiin.
Tempauksen tarkoituksena on antaa kansalaisille uusi ja miellyttävä mahdollisuus auttaa asunnottomien parissa työskentelevää järjestöä. Tempaus
osoittaa, että hyville teoille on aina tilaa eikä hyväntekeväisyyteen tarvita suuria resursseja. Jopa kahvinjuonnista on suuri apu kun teemme sen yhdessä.
Tempaus toistetaan tulevana keväänä ja mukana olleet kahvilat ilmaisivat kiinnostuksena osallistumaan tapahtumaan uudestaan. Järjestön toiveena on tehdä Sumppitempauksesta säännöllinen tapahtuma ja viedä sen myös muihin kuntiin.
Vlada Petrovskaja

Juliste: Maija Nochevnaya
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FEANTSA SEMINAARI 2015
Kuvat ja teksti: Vlada Petrovskaja 25.6.2015
”Kuinka selviät Pariisissa asunnottomana”
Tapaamme vilkkaalla Saint
Lazare -metroasemalla. Measunnottomuuspalveluita tarjoavat, järjestöjen edustajat, virkamiehet ja kaksi pariisilaista
asunnotonta David ja Kristian.
Lähdemme viettämään paikallisen asunnottoman tavallista arkipäivää kahden oppaan
kanssa. David ei puhu englantia, mutta sen sijaan Kristian
pärjää paremmin kuin hyvin.
He ovat ystäviä ja molemmat
toimivat oppainamme tänään.
Ensimmäisenä käymme katsomassa erästä kadunkulmaa,
jossa muutamia viikkoja sitten
löytyi viikon kuolleena maannut koditon mies. Alue on kiireinen ja trafiikki suuri. Mutta
silti näitä tapahtuu. Käpertyneenä takkiin, mies makasi
maassa, keskellä kaupunkilaisten kiireitä, huomaamattomana. Tapahtuma oli traaginen ja
kaikki kaupungin asunnottomat
keskustelivat siitä. Kirkot järjestivät muistotilaisuuden ja välinpitämättömyydestä kirjoiteltiin
paikallisissa lehdissä. David
kommentoi, että tämä on harvinaista, sillä pariisilaiset ovat
sosiaalisia ja välittäviä ihmisiä.
Toisen hätään reagoidaan melkein aina ja asunnottomia kohtaan ollaan yleensä inhimillisiä.
Seuraavaksi
matkaamme
metroaseman lähettyvillä olevaan Anglikaanisen kirkon
kellariin. Siellä asunnottomat
saavat päivittäin ruokaa. Vaatimattomassa hämärässä kellarissa mahtuu ruokailemaan
lähes 350 henkilöä joka päivä
sesongin aikana. Jo 25 vuoden

ajan ruokaa on ollut riittävästi.
Ruokapankin ja ihmisten lahjoitusruokien varassa toimivaa
paikkaa pyörittää muutama vapaaehtoinen nainen. ”He ovat
rikkaita rouvia eivätkä hae itselle palkkaa tai ylipäätään tähän
toimintaan rahaa”, kommentoi

Kristian. ”He ovat hyviä ihmisiä ja vaikka ovatkin rikkaita kyllä he kunnioittavat meitä”.
Kristian muistelee saaneensa
paikasta karkkia syntymäpäivänään. Olemme kirkossa, mutta
kuulemme, että se on avoin kaikille: papereita tai uskonnollista
vakaamusta ei kysytä; ihmiselle
annetaan ruokaa, kun hänellä
on nälkä. Paikka on viimeistä
päivää auki ennen kesälomia.
Jatkamme toiseen päämäärään Pariisin Tasavallanaukion
kautta, joka on merkki vapaudesta ja suvaitsevaisuudesta.
David ja Kristian valitsivat rei-

tillemme heille tärkeitä paikkoja, myös nähtävyyksiä. Kävelemme myös Pariisin viimeisen
nostosillan ohi, mihin miehet
heittävät ironisen kommentin:
”Onhan meilläkin oikeus nauttia Pariisin nähtävyyksistä, tää
on hieno mesta”.

Kävellessämme
näemme
muutamia valtavia kauppojen
ikkunoita, joiden eteen on pystytetty erikorkuisia ”pylväitä”
etteivät asunnottomat nukkuisi
kauppojen edessä. Minä olen
henkilökohtaisesti raivostunut,
mutta oppaamme vain toteavat, että ”ei näitä nyt niin paljon vielä ole”. Saavumme vanhalle katutaiteella koristellulle
alueelle, jossa sijaitsee Mission
Evangelique -paikka. Sisään
mahtuu hädin tuskin 30 henkilöä kerralla. Tarjolla on ruokaa
ja lämpöä. Paikka on uskonnollinen, mutta sallii kaikki uskon-

not. Tarpeen mukaan kävijöille
tarjotaan rukousta ja keskusteluja. ”Halusimme näyttää teille kaksi täysin erilaista paikkaa
- yksi on rikkaiden, eikä heillä
ole mitään ongelmia ja toinen
on sen vastakohta - heillä on
todella tiukkaa”, selittää Kristian. Mission Evangelique on
toiminut vajaat 30 vuotta ja aina ahtaista tiloista huolimatta
paikassa on ollut myös vapaaehtoisina työntekijöinä asunnottomia. Oven edessä aukiolla
on jo ihmisiä odottamassa ruokailua ja me jatkamme matkaa kohti erästä merkittävää
paikkaa. Käytämme metroa ja
Kristian näyttää matkakorttinsa: ”Jokainen asunnoton saa
tällaisen tai voi tän saada myös
köyhä ihminen”. Pariisi on niin
iso kaupunki, että kortti on tarpeen. Se on henkilökohtainen
ja sen saa sosiaalityöntekijältä, voidakseen käyttää kaikkea
pariisilaista julkista liikennettä.
Kortti pitää uusia aina kolmen
kuukauden välein.
Seuraavaksi kävelemme tavallisia pariisilaisia katuja, näemme aitoa elämää. Kristian
kääntää Davidin kertomusta:
”Erään legendan mukaan ranskalainen laulaja Edith Piaf on
syntynyt asunnottomaksi pariisilaisen talon rappusille, joita
mä haluun näyttää”. Oppaamme kertovat, että paikka on
heille todella tärkeä ja he liikuttuvat siitä puhuessaan. Kristian
sanoo, että tarina antaa heille
toivoa. Kristian on itse katutaiteilija ja tekee paljon grafiitteja, joten hänelle laulaja Piafin
elämä antaa toivoa ja uskoa
mahdolliseen parempaan tulevaisuuteen.

Jatkamme miesten seurassa heidän suosikkipaikkaansa,
josta avautuu paras kaupunkinäkymä. Kävelemme huumekorttelin läpi ja miehet ylpeilevät, että toimivat vartionamme,
joita tällä alueelle tarvittaisiin
enemmän. Edessämme on Rue
Piat´in katu, mahtava puisto,
katutaiteella ja mosaiikilla koristeltu aukio, josta avautuu
täydellinen kaupunkinäkymä.

”Näitä ei tavallinen turisti löydä
koskaan, tää on meidän paikka”, sanoo David.
Olemme kävelleet jo kolme
tuntia ja on aika palata lähtöpisteeseen. Matkan varrella näemme sairaalan Groupe s’ceuvres
sociales de Bellevillen, joka tarjoaa palveluita kaikille vähävaraisille, paperittomille ja kenelle
tahansa sisään käppäilevälle.
Sairaala on uusi ja oppaittemme
mielestä hoitotaso on huikea.
Ohitamme myös erään talon
№5, joka kansankielellä rehellisesti kutsutaan nimellä ”The
house of Mutherfuker”, joka on
sosiaalitoimisto, missä Davidin
ja Kristianin mielestä istuvat

tympääntynet ja välinpitämättömät akat: ”Ei heistä ole apua,
ei ne edes katso meitä, ei kysy
mitään, sanovat vaan, että pitää
odottaa, mutta mitä?”
Keskustelemme asunnottomuudesta Pariisissa, mutta miehet eivät valita. Kristian sanoo:
”Pariisissa ei voi kuolla nälkään
- ruokapaikkoja on paljon; täällä voi kävellä vihanneskauppaan
ja pyytää ruokaa he antavat; täällä
on harvoin kylmä,
mutta jos on niin,
metrot pidetään
auki yöllä, eli kylmyyteen ei kuole.
Ei täällä ole niin
kauheata. Kyllä
täällä pärjää, mutta töihin ei pääse millään, kun
on asunnoton”.
Miehet kertovat,
että Pariisissa on
paljon
asumisyksiköitä, mitkä
ovat täynnä ja jonot ovat pitkät. Kristian on ollut asunnottomana nyt neljä kuukautta ja
asunut ulkona koko ajan, mutta
David on asunut asumisyksikössä jo kaksi vuotta. Molemmat
unelmoivat omasta asunnosta
ja työpaikasta, perheestä myös.
Molemmat ovat skeptisiä ja yrittävät olla ajattelematta tulevaisuutta: ”Kunhan tämän päivän
eläisi, eikä kuolisi, niin kuin se
tyyppi kadulle”, David sanoo.
Kiitämme oppaita ja minä
jatkan kävelyä yksin, haluan
nähdä aidon Pariisin kasvot.
Kaduilla on paljon asunnottomia; löytyy telttoja ja paksuja
patjoja. Ihmisiä on paljon, ilma
on lämmin.
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Havaintoja Liikkuvan tuen ja Palveluohjauksen työn ääreltä
Teksti: Juhani Haapamäki, Liikkuva tuki ja Palveluohjaus Vva ry.
Kuva: Arto Timonen
Liikkuvan tuen ja Palveluohjauksen
työmallipari kohtaa arjessa ihmisiä,
joiden elämä on enenevästi marginaaleissa toteutuvaa.
Muutoksien näkyminen sekä globaalisti, että yhteiskuntamme sisäisissä rakenteissa ei ole kuitenkaan millään tavoin jäänyt näiden ihmisten

Tämänkin vuoksi näkisin tällä kirjoituksella olevan syynsä.
Tällä hetkellä käydään keskustelua
monista muutoksista, joihin joudumme maassamme sopeutumaan osin
hyvinkin haasteellisten muutostekijöiden seurauksina.

kohdistuneet väärinkohtelut eivät ole
muuttaneet heidän näkemyksiään
toisten ihmisten oikeudesta fyysiseen
ja psyykkiseen koskemattomuuteen.
Tällä hetkellä tapahtuu monia
muutoksia koko maailmassa ja sen
seurauksena myös oman maamme
rakenteiden ja väestön sisällä. Yhteis-

ja väkivallan kierteen toimimalla itse
toisin.
Leimautuminen ulkoisen elämäntilanteen perusteella lähtökohtaiseksi
asosiaaliseksi, eli vastuuttomaksi ja
epäsosiaaliseksi persoonallisuudeksi,
on kumoutunut ja kumoutuu jatkuvasti lukuisissa eri kohtaamisissa, niin
aiemmassa työelämässäni, kuin erityisesti työskennellessäni Vailla vakinaista asuntoa ry:ssä.
Näiden kohtaamisten aikana on
ollut uskomattoman hienoja hetkiä.
Kuulla kuinka ihmiset ovat puolustaneet toisten ihmisen elämänarvoja
ja oikeuksia, vaikeista ja jopa oman
elämän mahdollisuudet tuhonneista
kokemuksista huolimatta.
He eivät ole tuoneet katkeruutta,
vihaa, epätoivoa, kateellisuutta tai
muita hajottavia näkökulmia tai mielipiteitä näihin keskusteluihin. Mieleeni nousee ihmisyyden tasolla Nelson
Mandelan elämä ja se, kuinka paljon
samankaltaista vihasta, kostosta ja
katkeruudesta luopumista pitää sisällään kohtaamieni ihmisten asenteet.

huomion ulkopuolelle. He tekevät samojen tapahtumien seurauksina arvioita mielipiteidensä perusteiksi, joita
kuka tahansa toinenkin yhteiskuntamme sisällä elävä ihminen tekee.
Heidän mielipiteensä eivät aina
kuitenkaan kulkeudu niiden keskusteluiden tai medioiden äärelle, joihin
niin sanotusti ovat koottuina kansalaistemme valtaosan ja maassamme jo
pitkään olleiden ihmisten mielipiteet.
Osa näistä keskusteluista käydään olosuhteissa, joissa ei aina ole paikalla ihmisiä, joiden kautta näiden kohdattujen ihmisten mielipiteet ja näkemykset
kulkeutuisivat yleisemmin kuulluiksi.

Ei ole oleellista lähteä nostamaan
esille mitään yksittäistä muutosta tai
asiaa, vaan enemminkin näkisin tärkeänä tuoda esille erään tosiasian: hyvin haavoittuvissa elämäntilanteissa
eläneet ihmiset, joiden omaa elämää
varjostavat monet heihin kohdistuneet teot ja joiden seurauksena heille
on syntynyt niin fyysisiä, kuin psyykkisiäkin terveyden ja hyvinvoinnin muutoksia, kaikesta huolimatta puhuvat
edelleen muiden ihmisten oikeudesta
turvalliseen ja ihmisarvoa kunnioittavaan elämään.
Itseäni puhuttaa eniten tapaamani ihmiset, joiden omaan elämään

kuntarauhan ja turvallisuuden säilymisen puolesta yhtenä esimerkkinä
vaikuttaisi olevan monien marginaaleissa elävien ihmisten toimiminen ja
arvostus toisen ihmisen elämän arvokkuutta kohtaan.
Tiedämme, että joskus marginaaleissa itse väkivallan kohteeksi ja muutoin kaltoin kohdelluksi tulleet ihmiset
saattavat kohdistaa kokemaansa kohtelua myös muihin ihmisiin. Mutta
joidenkin näin toimiessa, ei ole oikein
yleistää saman ratkaisumallin olevan
myös heillä, jotka kaikesta itseensä
kohdistuneesta vääryydestä huolimatta haluavat katkaista vääryyden

Toivonkin tämän kirjoituksen olevan teille kaikille, jotka tunnistatte
itsenne näistä tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisen puolestapuhujien joukoista. Tämän kirjoituksen
”viesti” on se, että teidän ainutlaatuinen ihmisyytenne ja arvomaailmanne
vähentää väkivaltaa ja yleisen levottomuuden lisääntymistä kaikkialla,
jossa te liikutte ja puhutte arvoistanne. Te rakennatte yhteiskuntaamme
enemmän, kuin ehkä itse olette siitä
tietoisiakaan toimiessanne sillanrakentajina haasteellisten muutosten
nivelvaiheissa, joissa arkea eletään
tälläkin hetkellä myös Suomen marginaaleissa.

IN MEMORIAM
Vailla vakinaista asuntoa yhdistyksen
henkilökunta ja vapaaehtoiset esittävät
syvän kaipauksen ja muistamisen lämmöllä kaikkien heidän poismenon johdosta, jotka ovat menehtyneet vuoden
2015 aikana. Heidän kaikkien, jotka ovat
olleet kävijöinä, asukkaina, sekä muiden

kontaktien kautta yhteydessä meihin.
Olemme saaneet tutustua moniin hienoihin ihmisiin ja heidän omaleimaisiin
persooniinsa. Näiden ihmisten kautta
olemme järjestössämme saaneet oppia
ihmisyydestä enemmän, kuin muutoin
olisi ollut mahdollista.

Olemme saaneet iloita ja itkeä näiden ihmisten avoimuuden ja elämänmakuisten
kokemuksien jakamisen hetkissä.
Teitä jokaista kaipaamaan jääden,
Vva ry:n henkilökunta ja vapaaehtoiset.

MEILEÄ MUISTAEN

ARI MAUNULAA MUISTAEN

Meile Pentikäinen oli Vailla vakinaista asuntoa pitkäaikainen ja pidetty kävijämme. Hän oli oikeudenmukainen,
päättäväinen ja lämmin, vaikka joutui itse nukkumaan vuosia epäinhimillisissä olosuhteissa ulkona ja asunnottomana.
Meile arvosti ihmisiä lähimmäistään kunnioittaen. Meile sai
miehensä kanssa Y-säätiön asunnon, jossa hallinnointi siirtyi
myöhemmin Helsingin kaupungille. Meile tapasi ensimmäistä
kertaa miehensä järjestön yökahvilassa ja kumppanuus syntyi
samassa yhteydessä. Kuherruskuukautta vietettiin Sergein kertoman mukaan Inva - Wc: n lattialla, joka toimi samalla pariskunnan “ ensiasuntona”: Meile ja Sergei muistivat meitä
työntekijöitä ja henkilökuntaa joka joulu pienillä lahjoilla ja
kukkasilla: Lepää rauhassa sinä lämmin, kultainen nainen;
Olkoon tarinasi osoituksena jälkipolville: kuinka koruton,
pyyteetön ja eleetön rakkaus voi auttaa meitä näkemään kirkkautta siellä, jossa yöt ovat armottomia ja kylmiä, jossa pimeys
on niellyt kaiken valon peittonsa alle”. Ulla

Ari menehtyi kotonaan Marraskuussa -2015
ja siunataan haudan lepoon 28.11.2015 Juhani
Tiilikainen ( Pekko) ja Juhani Haapamäki ovat
menossa siunaustilaisuuteen.
Ari oli reilu,hauras, herkkä ja lämmin mies.
Ari oli Vailla vakinaista ry pitkäaikainen kävijä ja toimi mm. järjestön Laguuni hankkeessa
bussinkuljettajana, jossa Juhani Tiilikainen
toimi hankevastaavana.
Arin tie oli kohtuuttoman kivinen. Ari antoi joskus virran viedä. Muistoissa Ari on se
avarakatseinen ja kiltti ihminen, jonka takana
seisoi se sinisilmäinen naapurin poika, joka
pelasti kärpäsen vesiastiasta. Ulla

Kuva Liisa Söderlund

Kuvassa Sergei ja Meile Hiljaisuus
Rikkoutuu valokuvaus työpajan yhteydessä
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Tervalammella infoa pitämässä
Vepan ja Liikkuvan tuen vierailu
Tervalammen kartanolla 18.11
oli jatkoa jo traditioksi tulleille
infopäiville.
Jo muutamina vuosina Tervalammen päihdekuntoituslaitos
on pyytänyt Vva:ta kertomaan
yhdistyksen matalankynnyksen
toimintamuodoista.
Erityiset
kiitokset Tiina Rannalle näiden
infotilaisuuksien mahdollistamisesta, ja toivotamme Tiinalle
kaikkea hyvää tuleviin opiskeluihin.
Vierailu aloitettiin Terviksen
työntekijöiden lämpimällä ja
vieraanvaraisella vastaanotolla, kuten kaikkina aikaisempina
vuosinakin on ollut. Markku
Vertsi ja johtava sosiaalityöntekijä Kari Norro kertoivat toiminnan nykytilanteesta, Terviksen asiakkaiden paikkaluvun, ja
myös useiden erilaisten keskusteluryhmien mahdollisuuksista.
Terviksen ruokalaan siirryttyämme saimme jälleen todeta,

että ruokalan henkilökunta kyllä pitää huolta ravitsevasta ja
maukkaasta ateriapuolesta.
Ruokailun yhteydessä käymiemme keskusteluiden aikana
saimme todeta,
että Markun ja Karin yhteinen näkemys on pyrkiä kehittämään asiakkaiden edun mukaista kokonaisvaltaista kuntoutusta
yhdessä koko Terviksen henkilökunnan kanssa. Kehittäminen
toteutuu luonnollisesti niiden
resurssien puitteissa, kun edellytyksiä tarjotaan laitosta ylläpitävän tahon puolesta. Myös Tervis
on ollut viime vuosien ajan samojen resurssien vähentämisen
puristuksessa, kuin koko päihdehuolto maassamme.
Itse infotilaisuuteen saapui
kiitettävästi asiakkaita, arviolta noin kolmisenkymmentä.
Varsinainen info piti sisällään
toimintamuodot, joissa matalankynnyksen kohtaamismalli ja
osallistumisen mahdollisuudet
totetuvat: Asumisohjaajan, Yökiitäjän, Vepan, Liikkuvan tuen,

Kalkkers yökeskuksen ja Vartiosaaren sekä Asukki-lehden toiminnat.
Haluamme esittää kaikille
infotilaisuudessa paikalla olleille
kiitoksemme vilkkaasta keskustelusta, jonka aikana nousi esille
monia asunnottomuuteen liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä.
Odotamme jo tässä vaiheessa
tulevia vuoden 2016 infopäiviä.
Kiitos myös järjestölle tilaisuuden päätteeksi saamastamme lahjasta, joka symboloi asunnottomuutta ja asunnon saantia.
Mikäpä kuvaisi paremmin asunnottomuutta ja asunnottomuusongelman
ratkaisukeskeistä
tavoitetta, kuin verstaallanne
valmistettu linnunpönttö. Alkavana vuonna tämä linnunpönttö löytää sitten paikkansa Vartiosaaressa.
Terviksen porukkaa yhdessä vietetystä iltapäivästä kiittäen
Jani, Kari ja Juhani

TUKHOLMASSA MARRASKUUSSA

Järjestö oli vierailulla Tukholmassa marraskuussa. Tutustuimme
paikallisiin asunnottomuuden parissa toimiviin järjestöihin ja ihmisiin.
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Feantsan osallisuusryhmän tapaaminen Bukarestissa 3 - 4.12.2015

Asunnottomien yössä pidettiin hanskat tiskiin työpaja, jossa ihmiset saivat lähettää viestejä päättäjille

Reijo ja Sanna osallistuivat. Sanna Tiivola on osallistunut ryhmän
toimintaan vuodesta 2007 ja nykyisin Vva Ry:lta mukana aina kokenut asiantuntija. Ryhmän jäseninä on puolet kokemusasiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa.
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Tasavallan
Presidentti
asunnottomien yössä
keskustelee
asunnottomien kanssa.

Arthur the Marcher esiintyi
sekä Helsingin, että Vantaan
tapahtumissa, kuva helsingistä.

On aika panostaa asunnottomuuden
ennaltaehkäisyyn
Asunnottomuuden ennaltaehkäisy on suomalaisessa asunnottomuuspolitiikassa vielä varsin
tehotonta. Muun muassa asunto-, sosiaali- ja työvoimapalvelujen järjestäminen on sektoroitunutta, eikä tue riittävästi
asunnottomuuden
varhaista
tunnistamista ja ennaltaehkäisyä.
Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelmakokonaisuus
(2008 - 2015) päättyy vuoden
vaihteessa. Ohjelman merkittävin tulos on ollut asunto ensin
-toimintamallin juurruttaminen
asunnottomuustyön johtavaksi periaatteeksi. Vuonna 2014
toteutetun ohjelman kansainvälisen tutkija-arvioinnin mukaan Suomi on yksi parhaista
esimerkeistä asunto ensin -periaatteen onnistuneesta toteutuk-

sesta maailmassa. Tärkeintä on
kuitenkin ollut se, että olemme
kyenneet vähentämään pitkäaikaisasunnottomuutta yli tuhannella henkilöllä ja asunnottomuus on yhä laskussa.
Noin vuosi sitten toteutetun
ARA:n asuntomarkkinaselvityksen mukaan Suomessa on
7 100 asunnotonta. Se on vielä
7 100 asunnotonta liikaa! Työtä
asunnottomuuden kitkemiseksi on jatkettava, mutta meidän
tulee keskittyä jatkossa entistä
enemmän
ennaltaehkäisyyn.
Ennaltaehkäisy on suomalaisessa asunnottomuuspolitiikassa
vielä varsin tehotonta. Sektoroitunut asunto-, sosiaali- ja työvoimapalveluiden järjestäminen
ei tue riittävästi asunnottomuuden varhaista tunnistamista ja
ennaltaehkäisyä, vaikka usein

kyseessä on kaikkien sektorien
yhteinen asiakas.
Asunnottomuustyön jatkaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.
Ympäristöministeriön
valmistelee uuden, työnimellä AUNE kulkevan ohjelman
käynnistämistä vuosille 2016 –
2019. Ohjelman kustannusarvio on noin 80 M€, josta noin
puolet käytetään vuokra-asuntojen hankinnan ja rakentamisen tukemiseen. Merkittävä osa
rahoituksesta ohjataan kehittämishankkeisiin, joita on vuonna
2016 käynnistymässä toistakymmentä. Kaupungeissa keskeinen
työväline tulee olemaan ennaltaehkäisevä asunnottomuusstrategia, joka laaditaan kaikkiin
ohjelmaan mukaan lähteviin
kaupunkeihin seuraavan parin
vuoden aikana.
Päämäärämme on jatkossa liittää asumissosiaalinen työ
entistä tiiviimmin osaksi syr-

jäytymisen ehkäisytyön kokonaisuutta. Se tarkoittaa, että
pyrimme entistä paremmin tunnistamaan asunnottomuuteen
johtavat polut ja katkaisemaan
ne mahdollisimman varhain.
On myös tärkeää levittää toimiviksi osoittautuneita palveluja
ja etenkin pääkaupunkiseudulla parantaa kohtuuhintaisten
vuokra-asuntojen saatavuutta.
Lisäksi tarvitsemme uusia keinoja asunnottomuuden uusiutumisen estämiseen. Ohjelman
seurantatietojen mukaan lähes
20 % nykyisistä asunnottomien
palvelujen asukkaista menettää
asuntonsa eli joutuu uudelleen
asunnottomaksi. Meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka vastaavat myös niiden ihmisten tarpeita, jotka eivät syystä tai toisesta
sitoudu nykyisiin asumispalveluihin.
Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa asiakkaan näkökulmas-
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Porin asunnottomien yössä on merkkituli
viritetty. Vas Asukki-lehden kolumnisti
Johnny-Kai Forssell, EHYT ry:n Jiri
Sironen ja Porin seudun työttömät
ry:n Armi Kannisto.

ta? Yksinkertaistaen sitä, että
asiakkaan tullessa mihin palveluun tahansa varmistamme ensin, että hänen asuminen on
turvattu. Seuraavassa muutama
esimerkki:
Asumis- ja opiskeluasioiden kanssa tuskaileva nuori
voi kävellä ilman ajanvarausta
ohjaamoon, nuorten matalan
kynnyksen
palvelupisteeseen.
Ohjaamossa on myös asumisasioihin erikoistunut työntekijä, joka tukee nuorta löytämään sopivan asumisratkaisun ja nuori voi
keskittyä opintojen jatkamiseen.
Luottotietonsa
menettänyt vapautuva vanki kykenee
vuokraamaan yksityisen vuokra-asunnon välivuokranantajan
avulla. Mallissa välivuokraorganisaatio vuokraa ensin asunnon
yksityiseltä taholta ja vuokraa
asunnon edelleen hakijalle, lisäksi asukkaalle järjestetään tuki

Ylhäällä kuvassa kolme
toimittajaa,
oikealla poliitikkopaneeli
asunnottomien yö tapahtumassa.

t u r va a m a a n
asumisen onnistuminen.
Työvoimatoimistossa tulee esiin että t yö t tömäksi jääneellä työnhakijalla
on vuokrarästejä, koska korvauksien maksaminen on viivästynyt. Työvoimavirkailija kertoo
asumisneuvojan palveluista ja
asiakas saa yhdessä asumisneuvojan kanssa neuvoteltua vuokrarästien maksusuunnitelman.
Kaupungin ennaltaehkäisevässä
asunnottomuusstrategiassa on
sovittu asumisneuvojatoiminnan laajentamisesta ja siitä että
asiakkaita tarvittaessa ohjataan
asumisneuvonnan palveluihin.
Asumispalvelujen asukkaalle,
joka ei sopeudu asumisyksikön
yhteisiin pelisääntöihin ja uhkaa
ajautua uudelleen asunnottomaksi, järjestyy asunto, omaa
rauhaa ja tukipalvelut ”pienistä

tuvista”. Pienet tuvat on
uusi asumismuoto, jota testataan parissa ohjelmakaupungissa haastavimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna.
Useamman vuoden asunnottomana elänyt entinen rakennusalan yrittäjä on saanut
asumisyksiköstä kodin, elämä
on rauhoittunut ja päihteiden
käyttö on vähentynyt huomattavasti. Toimettomuus kuitenkin
ahdistaa ja ajautuminen ryyppykierteeseen pelottaa. Osaamista
vastaavaa tekemistä löytyy asumisyksikön järjestämästä matalankynnyksen työtoiminnasta.
Pienremonttien teko yhdessä
naapurien kanssa tarjoaa mielekästä tekemistä ja rytmittää päivää, samalla luottamus omaan
osaamiseen palautuu vähitellen.
Yhdessä työvalmentajan kanssa
suunnitellaan polkua kohti työelämää. Palvelujärjestelmäm-

me kannustinloukkuja on kyetty
purkamaan ja siirtyminen asteittain asiakkaan voimavarojen
mukaan kohti työelämää käynnistyy.
Ohjelman on tavoite käynnistyä maaliskuussa 2016. Tällä
hetkellä toteutussuunnitelmia
valmistellaan kolmessa työryhmässä. Myös ennaltaehkäisevien asunnottomuusstrategioiden
alustava suunnittelu on käynnistynyt kuudessa kaupungissa.
Ohjelman valmistelu etenee siis
lupaavasti, eikä vähiten sen takia, että yhdessä vuosien aikana
tehty tinkimätön työ asunnottomuuden kitkemiseksi on tuottanut tulosta. Feantsan selvityksen
mukaan Suomi on ainoa EU
-maa, jossa asunnottomuus on
yhä laskussa.
Jari Karppinen
Paavo 2
ohjelmajohtaja
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Elokuva ja kirja-arvostelut: Satu Manninen
Pont-Nefin rakastavaiset
Ohjaus: Leos Carax

American Vagabond
Ohjaus: Susanna Helke

Katusoittajan keltaraidallinen kissa
James Bowen
Katukatti Bob
Wsoy

Alex on koditon ja viettää yönsä Pont-Nefin sillalla,
joka on korjaustöiden vuoksi suljettu. Eräänä yönä
hänen nukkumapaikallaan makaa huopien alla vieras nainen. Michelle on sokeutumassa oleva taiteilija,
jonka tarina avautuu pala palalta. Michelen ja Alexin välille syntyy romanssi, ja Pariisi näyttää kauniit
kasvonsa, maagisen yöpuolensa. Kohtaukset ovat
täynnä liikettä, tanssia sillalla, ilotulituksia, juoksemista metrotunneleissa, suihkukoneita taivaalla, nauramista vuoristoradassa.
Elokuvan hienoin kohtaus on kun Alex ja Michele
eräänä yönä päättävät kännipäissään varastaa veneen ja vesisukset. Michele vesisuksilla öisessä Seinessä vesi roiskuen. Mutta elämä on myös raakaa,
Michele maalaa kuin hullu, ennen kuin on menettämässä näkönsä kokonaan. Ruoka pitää varastaa
torilta ja nauru irtoaa ainoastaan humalassa. Eräänä
päivänä Alex näkee metrotunnelissa ilmoituksia joissa on Michelen kuva, ilmoituksessa lukee: Kadonnut:
Michele Stalens, 24 vuotta. Hänellä on harvinainen
silmäsairaus. Hänen näkönsä voidaan pelastaa. Ota
yhteyttä: Eversti Georges Stalens. Alex repii ja polttaa kaikki ilmoitukset, koska ei halua luopua Michelestä. Mutta eräänä päivänä Michele on kuitenkin
kadonnut ja jättänyt viestin: Alex, en rakastanut
sinua. En oikeasti. Unohda minut. Mutta elokuva ei pääty tähän, pari tapaa vielä. Denis Lavantin
esittämä Alex on liikuttavan juro ja umpimielinen.
Juliette Binonche Michelen roolissa heittäytyy uskottavasti erilaisiin tunnetiloihin riemusta suruun ja
hellyydestä välinpitämättömyyteen. Elokuva romantisoi kodittomuuden ja köyhyyden häpeilemättä, ja
helppoahan se on kun miljöönä on Pariisi, ja vaikka
päähenkilöiden tukat ovat likaiset ja vaatteet resuiset, niin kauniitahan he ovat. Elokuva ei niinkään
esitä kodittomuutta tai köyhyyttä yhteiskunnallisina
ongelmina, mutta se esittää kodittomat samanlaisina
ihmisinä kuin muutkin, samoine toiveineen ja pelkoineen. Kuten Alexin kyyninen ja katkeroitunut kaveri
sanoo Alexille: Ai sinäkin etsit rakkautta niin kuin
kaikki muutkin. Katso ympärillesi, täällä sitä ei ole.
Rakkaus kuuluu makuuhuoneisiin, ei kadulle. Mutta
kuinka väärässä kyyninen kaveri onkaan, sillä elokuva näyttää sen, että rakkaus kuuluu myös kadulle.

Parikymppinen James karkaa kotoa, ja matkustaa
poikaystävänsä Taylorin kanssa, San Franciscoon,
kaupunkiin sateenkaaren päässä, homojen luvattuun
maahan. Jamesin uskonnolliset vanhemmat eivät hyväksy poikansa suhdetta mieheen, ja Jamesille millään muulla ei ole merkitystä kuin sillä että hän saa
olla Taylorin kanssa yhdessä. Unelmat ovat suuria,
suunnitelmissa on hankkia työpaikka, elää leveästi, ostaa talo rannalta ja helvetin iso telkkari. Mutta
taskussa ei ole rahaa, eikä töitä yrityksistä huolimatta löydy. Pari nukkuu puistoissa, siltojen alla, harhailee matkalaukkuineen kaupungilla, lämmittelee
nuotion ääressä muiden kodittomien kanssa. San
Francisco on pettymys: harmaa kaupunki, harmaita
taloja, harmaita puluja, miehiä harmaissa puvuissaan, harmaita sieluja kaikkialla. Kuvaus on hienoa,
tunnelmallista, lapsuuden kaitafilmikuvaa Jamesista
leikkimässä, juoksemassa niityn poikki, kuvaa Jamesista ja Taylorista halailemassa pimeässä illassa nuotion ääressä. Jamesin ääni voice overina: Meillä oli
usein niin nälkä ettemme saaneet nukuttua. Mutta
mitä voit tehdä. Et mitään. Et voi syödä lehtiä. Ensimmäisen kerran James karkasi kotoa 16-vuotiaana,
kun suhde toiseen poikaan paljastui vanhemmille.
Isä heitti Jamesia raamatulla eikä puhunut hänelle
enää. Dokumentin loppupuolella kuvaan astuu äiti,
joka kamppailee ristiriitaisten tunteidensa kanssa, on
rakkaus poikaa kohtaan, joka saa hänet viemään sillan alle poikien majapaikkaan huopia ja ruokaa, toisaalta vaikeus hyväksyä pojan homoutta. Dokumentin loppu on surullinen, James tuomitaan kolmeksi
vuodeksi vankeuteen sukupuoliyhteydestä alaikäisen
kanssa. Äiti kirjoittaa Jamesille kirjeen vankilaan:
Tämä on ollut pitkä tie. Ajattelimme että poikamme
on sairas, ja koko ajan meitä on siunattu maailman
kauneimmalla pojalla. Toivon että voimme jonain
päivänä kaikki aloittaa alusta.

Katukatti Bob on lontoolaisen James Bowenin omaelämäkerrallinen tarina siitä, kuinka hän, katusoittaja ja metadonikorvaushoidossa oleva entinen
huumeiden käyttäjä löytää eräänä marraskuisena
päivänä ovensa edestä kissan. Kun kissa vain istuu
hievahtamatta oven edessä päivästä toiseen, eivätkä naapuritkaan tiedä kenelle kissa kuuluu, Bowen
päättää ottaa kissan kotiinsa ja alkaa huolehtia tästä. Siitä alkaa Bowenin elämän muuttanut ystävyys.
Bowenin silmissä kissa näyttäytyy heti erityisenä, sillä
on luonnetta. Bowen kuvaa tarkasti kissan jokapäiväisiä toimia, sen villiä syöksähtelyä ja juoksemista pitkin asuntoa, sen hassuja ilmeitä, roskapöntön
tonkimista ja sitä miten se hotkaisee ruokakuppinsa
tyhjäksi eikä suostu asioimaan hiekkalaatikolla vaan
tekee tarpeensa pihalla olevan puskan juurelle. Kirjassa paikoitellen esiintyvä viisto huumori tulee esiin
esimerkiksi siinä, että Bowen nimeää kissan Bobiksi
Twin Peaksissa esiintyvän demonisen Bob-hahmon
mukaan. Hellyyttävää kirjassa on erityisesti se, miten
kädestä suuhun elävä katusoittaja käyttää viimeiset
rahansa kissan eläinlääkärimaksuihin ja lääkkeisiin
ja herkkuruokiin. Tarina ei tarjoa suurta draamaa
tai nopeita juonenkäänteitä, mutta liikuttavia hetkiä
sitäkin enemmän. Käänne tarinassa tapahtuu kun
Bowen lähtee tapansa mukaan soittamaan kitaraa
Covent Gardeniin ja Bob seuraa hantä koko matkan.
Kitarakotelossa istuva kissa herättää ohikulkijoiden
huomion, ja kolikoita satelee tuplasti enemmän kuin
aiemmin, siitä lähtien Bob on Bowenin mukana joka
päivä. Yleisö kiintyy kissaan ja Bob saa makupaloja
ja muita lahjoja. Kirja on positiivinen ja lähes vailla
vihan ja katkeruuden sävyjä, vaikka Bowenin elämä
ei ole helppoa, rahat ruokaan ja laskuihin on mentävä joka päivä kadulle tienaamaan satoi tai paistoi tai
olio ma olo millainen tahansa. Kirja on koskettava
myös siksi, että se tuo esiin millaista syrjintää, halveksuntaa ja jopa väkivallan uhkaa köyhä katusoittaja joutuu kokemaan. “Pummi” ja “Mene töihin”
ovat tyypillisiä heittoja ohikulkijoiden suusta. Bowen
vaikuttaa sympaattiselta mieheltä ja analysoi kirjassa kypsästi eläntapahtumia jotka johtivat siihen että
hän alkoi käyttää heroiinia ja joutui asunnottomaksi.
Kirjan kieli on vähän kömpelöä ja tarina paikoitellen
junnaa, mutta kirja nostaa useassa kohtaa kyyneleet
silmiin sekä hymyn huulille. Katukatti Bob -kirja on
saanut suuren suosion ja se on käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle, se on tunteisiin vetoava ja yleisinhimillinen tarina ystävyydestä ja siitä miten tärkeää
on että on joku josta pitää huolta.
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VVA RY
TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ
JOULUN AIKAA
JA ONNELLISTA
UUTTAVUOTTA!
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Hope

- HOmeless PEople, eli Eurooppalainen asunnottomien verkosto kokoontui 20.- 22.11.2015 Saksan Freistattissa.
Viikonlopun aikana Hopen hallitus, jäsenet ja verkostoa tukevat
henkilöt kokoontuivat pohtimaan Hopen tulevaisuutta, agendaa ja
asunnottomuutta Euroopassa. Vailla vakinaista asuntoa ry on ollut
tukemassa Hopen perustamista. Hopen ensisijaisena tarkoituksena
on luoda asunnottomien oma verkosto, jonka avulla voitaisiin vaikuttaa asunnottomien hyvinvointiin ja asemaan koko Euroopassa
sekä asunnottomien palveluiden yhdenvertaiseen toteutumiseen.
Hopen tavoitteena on saada asunnottomia ammattilaisten rinnalle
palvelujärjestelmän kehittämiseen.
Kokoukseen osallistui reilut 20 henkilöä yhdeksästä eri maasta, joista Suomea edustivat Reijo ja Vlada.

Reijon kommentti: ”Oli ensimmäinen onnistunut todellinen työkokous, jossa Hopen toimintaa suunniteltiin jo pitkälle tulevaisuuteen.”

VIHDOIN KOTIIN
Jos haluat tukea toimintaamme
lähetä
viesti ASUNTO numeroon 16499 lahjoitus
10 eur/viesti
Kiitos tuestasi!
www.vihdoinkotiin.fi

KUVA: BEN KAILA

BYROKRATIAN PORTAAT
1.

Varmista kuntalaisuus: Kirjaudu kuntaan, joka on asumisesi ja hyvinvointisi kannalta sinulle sopivin. Tämä tehdään maistraatissa.
Helsingin maistraatti
Avoinna ma-pe 9-16.00, albertinkatu 25, 00180 Helsinki
Puh. 020 553 9391

Vantaan maistraatti
		
		

Avoinna ma-pe 9-16.00, kielotie 15, 01300 Vantaa
Puh. 071 873 0231

		
		

Avoinna ma-pe 9-16.00, itätuulentie 1, 02100 Espoo
Puh. 071 873 0201

Espoon maistraatti
2.

Hakeudu sosiaalityöntekijän juttusille:
Helsingissä: Jos et tiedä on sosiaalityöntekijääsi, mene ensin Hietaniemen palvelukeskukseen, jossa sinut ohjataan oman alueesi sosiaalityöntekijälle.
Sosiaalityöntekijäsi määräytyy viimeisen osoitteesi mukaisesti.

3.

Tee toimeentulohakemus:
Sosiaalityöntekijä opastaa sinua, mikäli olet ajautumassa maksuvaikeuksiin.
Toimeentulotukihakemus on uusittava kuukausittain!
Harkinnanvaraista toimeentulotukea voit saada myös esimerkiksi lääkekuluihin.
Toimeentulotukea vuokranmaksuun voi saada myös kaupungin hyväksymään
vuokra-asuntoon.

4.

Jos sinulla on vuokravelkaa:
Kannattaa ottaa yhteyttä velkaneuvontaan, koska aktiivisuus velan selvittämiseksi edesauttaa asuntohaun puoltamista sosiaaliviranomaisen lausunnossa.
Velkajärjestelyyn pääsemisen edellytys on työpaikka.

5.

Käänny kaupungin tai järjestön asumisneuvojan puoleen.
ks. kohta Neuvontaa, tukea ja ohjausta asum

JOS SINULLA EI OLE YÖSIJAA
Matalan kynnyksen yöpymispaikat pääkaupunkiseudulla

Helsinki:

Hietaniemen palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 b, 00100, puh. 09 3104 6628
Neuvonta ja päivystys ma-su 24h
Asumispäivystyksessä on kriisimajoituspaikkoja 43:lle miehelle ja 9:lle naiselle.
Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Kalkkers, Vailla vakinaista asuntoa ry
Vaasankatu 5 F, lähellä Sörnäisten metroasemaa
Puh. 050 443 1068
Avoinna syksyllä ja talvella klo 22-06.00
Kalkkers ei tarjoa majoitusta. Lämmin yöpaikka on tarjolla 15 kävijälle kotipaikkakunnasta riippumatta

Vantaa:

Koisonrannan palvelukeskus ja ensisuoja
Koisotie 2, 01300 Vantaa, puh. 09 8392 4398
Yöpymispaikkoja 20, ja ne täytetään tulojärjestyksessä
Päivystykseen voi tulla ilman lähetettä klo 12-24. Päihtyneenä voi tulla klo 16
alkaen.

Espoo:

Olarinluoman vastaanottokoti
Luomanportti 9, 02070 Espoo, puh. 050 0515 978
Jos sinulla on päihdeongelma tai olet asunnoton, voit hakeutua vastaanottokotiin
ilman ajanvarausta. Avoinna 24h.
Voit myös googlettaa pääkaupunkiseudun edullisia hostelleja
Sosiaalitoimi ei välttämättä myönnä tähän vuokratukea

NEUVONTAA, TUKEA JA OHJAUSTA ASUMISEEN
Vailla vakinaista asuntoa ry
Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara, puh. 050 443 0102, asumisasiat (at) vvary.fi
Ma-pe klo 9-16 toimistolla, kinaporinkatu 2 D (käynti sisäpihalla)
Neuvontaa ja ohjausta, kokonaistilanteiden selvittely, viranomaispuhelut- ja
kontaktit, apua asuntohakemuksen teossa, sekä puollot asuntohakemuksiin.
Ajanvarausta ei tarvita, mutta on hyvä soittaa etukäteen.
Ulla tavattavissa Vantaalla tiistaisin klo 9-14 Kafnetissa, rautakallionkatu 3.
Voit varata ajan ennakkoon 050 443 0102 tai saapua paikan päälle.
Ulla on parittomina tiistaina Vantaan A-kilta ry:n tiloissa vastaanottamassa
asiakkaita klo 12.00 - 14.00. Jokiniementie, lähellä Tikkurilan asemaa.
Nuvontapiste Ne-rå
Avoinna ma-to 10-16, puh. 046 850 9282, kolmas linja 12, 00530 Helsinki
Hakemusten täyttöapua.
Helsingin kaupungin asumisneuvojat
Neuvontaa helsinkiläisille erilaisissa asumisen ongelmissa, yhteensä 16
asumisneuvojaa, kysy oman alueesi neuvoja. Vuokranmaksuvaikeudet, häätöuhkatilanne, tukien ja etuuksien hakeminen, muut asumisen haasteet.
Helsingin kaupungin asumisneuvojat ovat viranomaisia, jotka ovat yhteydessä myös kaupungin asumisjonovastaavaan!
Sosiaalitoimiston vaihde puh. 09 310 5015/Helsinki
Vantaan sosiaalitoimiston vaihde 09 83911
Erityisdiakonia ja diakoniatyö
Pääkaupunkiseudun diakonit auttavat myös asumisasioissa
Hermannissa erityisdiakonia: hämeentie 73 Hki
Pirjo-Liisa Vanhanen 046 648 5581
Helsingin seurakunnat: vaihde 09 23402240
Vantaan seurakunnat: vaihde 0983061
Helsingin velka- ja talousneuvonta
Hämeentie 31 A, 4. krs
Avoinna ma-pe klo 8.15 - 16
Asiakasohjaus ja neuvonta 09 3104 3887 ma-to 9-12
Kuluttajaliitto
Kuluttajaliitolla on lakimiehen maksuton neuvontapalvelu myös vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa.
puh 010 80 22 40, ti-pe klo 10-12 ja ti klo 17-19.00
Suomen pakolaisapu
Neuvontaa maahanmuuttajien asumisasioissa.
Muista oma aktiivisuus - se katsotaan eduksesi kun haet asuntoa!
Asunnottomista nuorista kertova Naamat -kirja julkaistaan vuonna 2017!

KIITÄMME KAIKKIA LAHJOITTAJIA:
Vahti ry:n toimijat
Uusix -verstaat
Ali Niemelä City missio
HELSINGIN KAUPUNKI
Kukka
Anne Hamutta
Anne Raivio
Hihnalat
Skanska oy
Stiftelsen Danmarkshjemmet r.s
Nanso
Salon Wellcome
Fremantle media
Mars Finland
Uncle Ben’s
Dolmio
Tuija Rantalainen
S-Market
K-Market
K-market Maununneva
Ri-Lease Finance
Eläntarhan Neste
Vaasanleipomo
Apuraide
Ympyrätalon marketti
Suomen Metsäkeskus
Leipomo Keisari
Darina Rodionova
Maija Nochevnaya
Jekaterina Bogatova
M-cult
Cafe Talo
Helsingin Kahvipaahtimo
Rupla
Street Gastro
Sarjakuvakeskus
Käpylän Majakka
Malmin torikahvila
Plaza Mocca
Makers
Sumppitempaukseen kahvittelijat
Anna Banks Jalava
Sushi Salmiakki
Emmaus Westervik R.F
Emmaus Helsinki
Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSo ry
Kiitämme kaikkia yksittäisiä lahjoittajia ja tukijoita!
Sweco Industry Oy
Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat

