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VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY
ASUNNOTTOMAN YKSINELÄJÄN LEHTI VUODESTA 1987

SISÄLLYSLUETTELO:
”Mitä tapahtuu todella”
Havaintoja asunnottomasta elämästä

PÄÄKIRJOITUS
Asua vai eikö?
”Jokainen ihminen kykenee asumaan
itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen.
ASUNTO ON IHMIS- JA PERUSOIKEUS, eikä sen puuttumista voida
hyväksyä missään olosuhteissa.”
Näitä lauseita voidaan pitää yhtenä
Vva ry:n mottoina.
Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei
vain pääkaupunkiseudulle saada riittävästi, vaikka pula niistä on huutava. Asumismenot vievät ihmisten palkoista kasvavan osan. Edullisten vuokra-asuntojen
puute nostaa asumisen hintaa. Maksaisitko sinä 27,5 neliön asunnosta 888
euroa? Tällaiseen ilmoitukseen törmäsin eräässä lehdessä. Asunto sijaitsee Linnanmäen tietämillä. Näitä hämmästyttäviä vuokria lienee mahdollista periä niin
kauan kuin kohtuuvuokraisia asuntoja ei rakenneta. Sosiaalisesti rahoitettujen
vuokra-asuntojen rakentaminen ei kiinnosta, kun niillä ei voi maksimoida voittoja. Karua toimintaa. Valtiovallan tulisi puuttua tähän asiaintilaan, tai tilanne
pääkaupunkiseudulla muodostuu kestämättömäksi, jollei se sitä jo ole.
Huono-osaisuutta on tutkijan mukaan monenlaista: suhteellista, absoluuttista,
subjektiivista. Kadulla tunnetaan vain rujo köyhyys. Tarvitseeko monenlaista
köyhyyttä tunteakaan. Kadulla se on kouriintuntuvaa, totaalista. Heikoilla ollaan,
kun seuraavasta ateriasta saatika yösijasta ei ole tietoakaan. Se on perinpohjaista
huono-osaisuutta, mitä muutakaan? Köyhyys kasaantuu samalla tavalla kuin rikkauskin. Ikuisuusongelma ihmiskunnan historiassa. Empaattisuutta, rakkautta
lähimmäiseen on hankala, jos ei mahdoton löytää, kovinkaan helposti.
Hallitusohjelma vastuuttaa järjestöjä, mutta leikkaa järjestöjen tuista? On ilmiselvää, että tämä lisää ihmisten pahoinvointia hyvinvointivaltiossa, joka taitaa
jäädä historian hämärään.
Vartiosaaren kesäkausi on meneillään. Käykää virkistäytymässä.
”Maailman muuttaminen on mahdotonta. Sen tietävät kaikki. Mutta on olemassa
niitä, jotka eivät usko sitä. Ja he muuttavat maailman”. (G.B. Shaw)
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”MITÄ TAPAHTUU TODELLA”
Vva Ry:n havaintoja asunnottomasta elämästä
Asumisneuvonta
Toukokuussa asumisneuvoja tapasi Helsingissä 76 kävijää, joista alle
25-vuotiaita oli 23. Asumisneuvoja on mahdollisuuksiensa mukaan joka
tiistai Vantaalla. Toukokuussa hän selvitteli Vantaalla 12 kävijän asumisasioita.
Kohdatuista henkilöistä uusia kävijöitä oli Helsingissä 17 ja Vantaalla 3.
Kävijöillä on moninaisia ongelmia, joita varten on syytä varata enemmän kuin kaksi käyntikertaa kuukauden sisällä. Kävijöiden ongelmina
ovat esim. työttömyys, päihteiden käyttö, avo/avioerot, väkivalta ja
sen uhka, häädöt ja niiden uhka, lasten huostaanotot ja sitä seurannut
asunnottomuus. Pitkäaikaisasunnottomista seitsemän kohdalla asumisneuvoja totesi päihteiden käyttöä tilanteissa, joissa asioiminen oli ollut
kävijälle hätäistä ja keskittyminen omien asioiden selvittämiseen hankalaa. Puhelinkontakteja asumisneuvojalla oli toukokuussa kaikkiaan 112.

Vuokravelkainen nuori
Asumisneuvojan vastaanotolle saapuu kolmatta kertaa ystäviensä nurkissa
majaileva, asunnoton nuori mies. Hän oli menettänyt kodin, jonka vuokra oli
hänelle liian kallis. Mies kertoi, että hänellä on lastensuojelutausta. Vuokravelkaa oli syntynyt vuokra-asunnosta muutamia tuhansia euroja, koska hän
oli sanojensa mukaan ”ratkennut vähän viihteelle”. Tilanne oli hankala vuokravelan takia; olisi ollut järkevää pysyä aiemmassa kaupungin myöntämässä
asunnossa maksuvaikeuksista huolimatta. Velasta ja häädöstä aiheutunutta
tilannetta mies oli selvitellyt mm. kaupungin kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavassa Duurissa. Hänelle oli myös syntynyt luottamuksellinen suhde sosiaaliohjaajaan, joka oli myöntänyt kahden kuukauden vuokratakuun ennakkoon,
mikäli miehelle järjestyisi edullinen vuokra-asunto. Kävijä kertoi aktivoineensa
työnhakunsa, ja hänen tavoitteensa oli tehdä asunnon järjestyttyä alansa töitä.
Asumisneuvoja laati miehelle puoltolausunnon asunnonhakua varten: tämä
halusi maksaa vuokravelkarästinsä heti kun saisi työpaikan ja että mies oli
valmis myös Takuusäätiön järjestämään velkaneuvontaan. Mies oli selvitellyt
ennakkoon mahdollisuuksiaan velkajärjestelyyn ja saanut ohjausta, tukea ja
neuvoja mm. talouden hoitoon liittyvissä asioissa. Asumisneuvoja kannusti
miestä ottamaan elämästään ja taloudestaan vastuuta miettimällä valintojensa
merkitystä pidemmällä aikavälillä.

Koevapaudesta yhteiskunnan jäseneksi
Vva:n yteistyökumppani Kris (Kriminaalihuoltoyhdistys) ohjasi parikymppisen, vankilasta vapautuneen
asunnottoman miehen asumisneuvojan vastaanotolle. Nuori mies kertoi olleensa laitoksissa 8-vuotiaasta
saakka. Hänellä oli vuokravelkaa ja ystäväpiiri, jossa
lähes kaikki käyttävät huumeita. Asumisneuvoja korosti, kuinka tärkeää toimiva verkosto on tilanteessa,
jossa arvioidaan kiireellisyyttä asuntojonossa vuokranantajan puolelta. Nuori mies toivoi verkostoonsa
myös asumisneuvojaa Krisin ja KRITSin (Kriminaalihuoltosäätiö) lisäksi.
Asumisneuvoja selvitteli miehen tavoitteita. Hänen
tavoitteenaan on oli toimia aluksi vapaaehtoisena
KRITSin Jenginuorten rikoksentorjuntahankkeessa
ja jatkossa työllistyä työvoimatoimiston tukeman työkokeilun kautta. Vakituisen työn lisäksi oli tavoitteena toimia jatkossakin hankkeen vertaistyöntekijänä.
Tehtävä oli nuorelle kävijälle tärkeä, sillä hän halusi
sanojensa mukaan ”puhua nuorille järkeä järjestää
elämänsä kuntoon”. Kävijä on ilmoittautunut päihdekatkolle lääkärikäynnin jälkeen. Hän tunsi itsensä
riippuvaiseksi päihteistä ymmärtäen, kuinka kavereiden nurkissa pyöriminen oli ollut omiaan sotkemaan
hänen tavoitteitaan päästä elämässä eteenpäin. Kävijä
on tehnyt työtä tilanteensa eteen.

Liikkuva tuki ja palveluohjaus
Työttömyys, väkivallan kohteeksi joutuminen ja tähän liittyvät traumat tuottavat palveluohjauksellisen työmallin pitkäjänteisyydelle ehdottomia haasteita. On tärkeää hyväksyä, että työn tavoitteet ja vaikuttavuus alkavat näkyä yksilön elämässä selkeästi vasta kuukausien, jopa vuosien jälkeen. Tämä ei tee työtä ja kohtaamista
tarpeettomaksi tai merkityksettömäksi, vaan kohdattavat ovat lähes poikkeuksetta ilmaisseet hyötyvänsä kohtaamisista ja toivoneet toistuvuutta tapaamisille. Osa
tavoitteista jää saavuttamatta, jos odotukset ovat epärealistisia, mutta juuri oikea-aikainen askel seuraavaan tavoitteeseen tuottaa onnistumisia.
Useampia kymmeniä vuosia asunnottomana olleen mieshenkilön kanssa aloitettiin kesän 2014 jälkeen palveluohjauksellinen työskentelymalli. Henkilö on saanut
itselleen vuokra-asunnon, ja hän on myös käynyt suorittamassa pakoilemansa kahden kuukauden vankilatuomion. Hän on maksanut sakkoja, joita hän oli jättänyt
maksamatta, hankkinut itselleen henkilötodistuksen, jota hänellä ei ollut vuosiin, ja aloittanut johdonmukaisen sitoutumisen kroonisen sairautensa hoitoon erikoissairaanhoidon piirissä. Kesäksi on suunniteltu leirejä, jotka hänen sosiaalityöntekijänsä on luvannut kunnan maksavan. Leirit tukevat päihteettömyyttä, rikoksettomuutta ja terveitä elämänhallinnan keinoja. Leirit ja yhteyden saaminen omaan sosiaalityöntekijään ovat seurausta pitkäjänteisestä yhteistyöstä tämän henkilön
kanssa.
Työntekijään otti yhteyttä henkilö, joka oli työskennellyt saman työnantajan palveluksessa 1990-luvun alusta lähtien, kunnes osittain laman seurauksena työyhteisön
hyvinvointi ja työjärjestelyt olivat tuottaneet ongelmia. Myös henkilön parisuhteeseen oli tullut vaikeuksia, ja parin yhteinen lapsi oli eron seurauksena jäänyt toisen
vanhemman luo asumaan. Yhteishuoltajuus kuitenkin jatkui. Mukaan kuvaan tuli alkoholi- ja asumisongelmia, ja lopulta moniongelmaisuus aiheutti irtisanomisen.
Henkilö otti tilanteen vuoksi yhteyttä liikkuvaan tukeen. Työntekijä varasi ajan sosiaalitoimeen, jotta tilanne ei enää entisestään pahenisi, vaan henkilön elämänhallinnan keinoja voitaisiin alkaa rakentaa vähitellen palveluohjauksellisen työmallin ja liikkuvan tukityön avulla. Tämä kontakti syntyi liikkuvan tuen työmallin
mukaan: tuki kulkeutuu ruohonjuuritasolle ja sieltä niille henkilöille, jotka ovat jääneet avun ja tuen ulkopuolelle monista eri syistä. Nyt tavoitteena on saada henkilön työllistymiseen, terveyteen, toimeentuloon, asumiseen, ajokorttiin, lastenvalvojaan, ulosottoon ja päihdeongelmiin liittyvät asiat käytyä vähitellen läpi. Ne asiat,
joiden osalta voidaan aloittaa välitön työ, pyritään saamaan prosessiin lyhyellä aikavälillä. Asiat, joiden käsittelyn aloittaminen vaatii aikaa, räätälöidään asteittain.
Yhteistyön ja verkostojen välillä liikkuminen on ehdottoman tärkeä voimavara, kun kohdataan hyvin erilaisista arvomaailmoista tulevia ja erilaisia ihmiskäsityksiä
omaavia kansalaisia.
Monen päihdekuntoutujan siirtyminen arkeen jää valitettavan usein hänen itsensä varaan. Liikkuvaan tukeen otetaan yhteyttä, kun retkahdusriski lisääntyy tai retkahduksen jälkeinen itsetuhoisuuden riski nousee konkreettiseksi. Tällöin luottamukselliset keskustelut ja psykososiaalinen työ liikkuvan tuen kanssa antavat tukea ja ehkäisevät eristäytymistä. Ihmisellä on kaikesta huolimatta edelleen olemassa toivo, vaikka jo pitkäänkin kestänyt päihteidenkäytön hallinta menetetään joksikin aikaa.

Tupaantuliaiset Junailijankujan asumisyksikössä

”SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS”:
Tutkimus asunnottomuuden
muutoksesta Helsingissä

Lähde: Kirsi Hörhän sosiaalityön pro gradu –tutkielma
Helsingin kaupunki on sitoutunut
valtakunnalliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan ja
laatinut toimeenpanosuunnitelman
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi vuonna 2008. Helsinki
lakkautti keskitetyt asunnottomien
palvelut sulkemalla Asunnottomien
sosiaalipalvelutoimiston vuonna 2009.
Tämän seurauksena nykyisistä asunnottomista tai heidän asunnottomuutensa syistä ei ole saatavilla kattavaa
tietoa.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää,
onko asunnottomuudessa tapahtunut
muutoksia viimeisten vuosien aikana.
Lähtökohtaisena olettamuksena oli,
että asunnottomuuden problematiikka
on muuttunut Helsingissä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman seurauksena. Kirsi Hörhä
tarkastelee asunnottomuutta sekä yksilö- että rakennetasolla. Aineistona on
asunnottomille helsinkiläisille laadittu
lomakekysely, sekä asunnottomien
helsinkiläisten kanssa työskenteleville
työntekijöille lähetetty sähköinen kysely. Analysoitavia vastauksia palautui
yhteensä 215 kappaletta, ja sanallisia
vastauksia tuli runsaasti.
Pitkäaikaisasunnottomien rinnalle on
muodostunut kaksi asunnottomien
joukkoa Helsingissä. Ensimmäinen

joukko muodostuu henkilöistä, jotka
ovat tulleet Helsinkiin valmiiksi ilman
asuntoa ja toinen taas henkilöistä,
jotka ovat olleet helsinkiläisiä pitkään
tai syntyneet Helsingissä, mutta he
ovat olleet lyhyen aikaa asunnottomina. Helsingistä puuttuvat edelleen
kohtuuhintaiset vuokra-asunnot. Myös
sosiaali- ja terveysviraston linjausten
muutokset ovat vähentäneet tai poistaneet kokonaan tiettyjä asunnottomille
suunnattuja palveluita.
Tutkimuksen keskeinen viesti on, että
asunnottomuus on yhteiskunnalle
monisärmäinen haaste, johon pystytään vastaamaan löytämällä yhteisymmärrys asunnottomuuskeskustelussa
yksilö- ja rakenteellisen tason välille.

Asunnottomuus ja kodittomuus
Koti on ihmiselle tärkeä paikka, jossa
vietetään paljon aikaa yksin ja yhdessä. Jokainen luo kodistaan oman
näköisensä ja kotiin kerätään usein
myös paljon muistoja elämän varrelta. Lehtosen ja Salosen (2008) mukaa
suomalainen termi ”asunnottomuus”
kiinnittää liikaa huomiota asumisen
puitteisiin. Tämän vuoksi he mainitsevat asunnottomuuden olevan epäonnistuneempi termi kuin ”kodittomuus”,
joka on lähempänä ruotsin- (”hemlös-

het”) tai englanninkielistä (”homelessness”) käsitettä.
Helsingissä on asunnottomiksi määriteltäviä sosiaalitoimen asiakkaita,
jotka ovat asuneet majoitusliikkeiden
vuorokausiperusteisissa tilapäisasunnoissa usean vuoden ajan. Pitkän aikaa
yhdessä paikassa asuneena he oletettavasti pitävät näitä vuorokausiperusteisia asuntoa koteinaan, mutta siitä
huolimatta heidän katsotaan olevan
asunnottomia. Heillä ei ole huoneenvuokralain mukaista vuokrasopimusta.
Subjektiivinen kokemus kodista ei
vielä nosta asunnotonta pois asunnottomuudesta.
Asunnottomuuden tarkka määrittely
on hankalaa, koska siihen liittyvät
kulttuurin ja aikakauden lisäksi myös
yhteiskunta. Heidän mukaansa asunnottomuus voidaan kapeimmillaan
ymmärtää vain ulkona ja yömajoissa
asuviksi, mutta laajin määritelmä asunnottomasta kattaa puutteellisesti asuvat
sekä asunnottomuusuhan alla asuvat
henkilöt. Lisäksi Suomessa kuntien
asumistilastoissa merkitään asunnottomiksi henkilöt, jotka elävät ulkona tai
tilapäissuojissa, joita ei ole tarkoitettu
asunnoiksi. Asunnottomiksi luetellaan
myös henkilöt, jotka asunnon puutteen
vuoksi majailevat tilapäisesti tuttavien
luona tai matkustajakodeissa.

Kaikki eivät tilastoidu
Asunnottomuutta ilmiönä on vaikea
tutkia, koska osa asunnottomista
saattaa jäädä tilastojen ulkopuolelle.
Keskeisenä ongelmana asunnottomia
tutkittaessa on niin sanottu palvelujenkäyttäjäparadoksi; tilastot, joita
asunnottomuustutkimuksissa usein
käytetään, koskevat ainoastaan niitä
asunnottomia, jotka käyttävät palveluita. Palveluiden ulkopuolelle mahdollisesti jääneet asunnottomat jäävät
myös tilastojen ulkopuolelle. Toinen
ongelma, joka nousee esille asunnottomuutta tutkittaessa, ovat haasteet
metodien käytössä. On hankalaa
postittaa kyselylomake ihmisille, joilla
ei ole osoitteita.
Tutkimus löytyy internetistä:
”SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY
TALKS”
Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä
Kirsi Hörhä
Pro gradu – tutkielma
Sosiaalityö
Jyväskylän yliopisto /
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Kevät 201

Itä-Pasilassa sijaitsevassa Vva ry:n
Junailijankujan asumisyksikössä järjestettiin tupaantuliaiset. Tupaantuliaisiin
osallistui talon asukkaita sekä lähialueen väkeä, ja vaikka ilma oli sateinen
ja harmaa, sisäpihan grillissä paistui
makkara. Tarjolla oli myös pullaa
ja kahvia. Yhteistilaan oli järjestetty
kirpputori: monta pöytää ja rekkiä
täynnä lahjoituksena saatuja vaatteita,
nahkatakkeja, t-paitoja, farkkuja, joita
asukkaat saivat ottaa ilmaiseksi.
Asumisyksikössä asuu 66 asukasta,
ja siellä työskentelee viisi ohjaajaa
sekä sairaanhoitaja. Talossa pätevät
normaalit kerrostalon säännöt, ja
asukkailla on vahva itsemääräämisoikeus asuntoonsa. Henkilökunta ei
esimerkiksi mene omilla avaimillaan
kenenkään asuntoon, ellei kyseessä ole
hätätilanne.
Päivittäin tarjolla on aamupala ja
iltapäiväkahvi. Asukkailla on myös
mahdollisuus osallistua erilaisiin
harrastuksiin. Asumisyksikön tiloissa
on aloittanut toimintaansa savipaja,
Mäkelänrinteen uimahallin kanssa on
sopimus, että asumisyksikön asukkaat saavat käydä ilmaiseksi uimassa,
ja Diakin tiloissa on Junailijankujan
asumisyksiköllä oma sählyvuoro. Tosin
sählyvuorossa osallistujista on ollut
pulaa, sillä talon asukkaissa ei ole kovin montaa nuorta ja hyväjalkaista.
Harrastustoiminnassa on tarkoitus ottaa huomioon ohjaajien sekä asukkaiden omat vahvuudet ja kiinnostuksen
kohteet. Yhteisten harrastusten tarkoitus on lisätä asukkaiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Yhteisöllisyys näkyy
talossa myös niin, että asukastoimikunnassa asukkaat ovat itse suunnittelemassa harrastustoimintaa. Toiveina
on saada kesäksi ainakin tikkataulu ja
petanque sekä penkkejä pihalle.

Savipaja

Mikä Junailijankuja?
Junailijankujan asumisyksikkö eli
tuttavallisemmin Junis on Helsingin
Pasilassa toimiva tuetun asumisen
yksikkö, jonka kyljessä sijaitseen myös
Helsingin kaupungin kriisiasuntoja.
Vailla vakinaista asuntoa ry aloitti Junailijankujan asumisyksikön palveluntuottajana tammikuussa 2015. Ennen
sitä toiminnasta vastasi Helsingin
Diakonissalaitos.
Junailijankuja tarjoaa myös alueen
muilla asukkaille mahdollisuuden
käyttää talon tiloja ja näin luoda
yhteisöllisyyttä Pasilan alueella, jossa
toimiikin monta aktiivista kansalaistoimijaa. Talossa kokoontuvat mm.
Pasila-seura ja Pasilan eläkkeen saajat.

Junailijankujan asumisyksikön savipajan toiminta on hahmottumassa ja
asukkaat ovat innostuneita, vaikka
osallistuminen onkin toistaiseksi vaihtelevaa. Savipajan tarkoitus on antaa
osallistujilleen valmiuksia, evästeitä ja
rohkaistumista omien työkykyjensä
hahmottamiseen. Pajan rakentumisvaiheen aikana käydyt asukaskeskustelut poikivat jo yhden kuntouttavan
työtoiminnan sopimuksen Duurissa ja
toinen on vireillä. Työtoiminta toteutuu talon ulkopuolella.
Uusix-verstaiden kanssa on sovittu,
että Uusixin savipaja lainaa työkalut
sekä lasittaa ja polttaa tulevat savityöt.
Savityöt pakataan Junailijankujalla ja
kuljetetaan ohjaajan autolla Uusixille.
Tekijöinä ja kuljetuksissa mukana on ja
tulee olemaan Junailijankujan asukkaita. Ensimmäiset savityöt menivät
polttoon 20.5.
Kun pajan toiminta kehittyy niin, että
pienryhmätoimintakin onnistuu, toimintaa on ajateltu jakaa kuntoutujille,
jotka eivät ole Junailijankujan asukkaita. Parin yhteistyötahon kanssa on jo
keskusteltu, mutta aikataulut ovat vielä
avoinna.
Ohjaaja Mirja Varsamäki
(Kuvateksteihin) Junailijankujan
savipajalla on käytössä on yksi valoisa
huone, avokeittiö sekä wc-tilat.
Vailla vakinaista asuntoa ry:n
Junailijankujan asumisyksikkö
Junailijankuja 3 C,
00520 Helsinki
junailijankuja@vvary.fi
+358 44 792 4650

VARTIOSAARI

Vartiosaari on kappale kauneinta Suomea – seitsemän
kilometriä Senaatintorilta.
Villi ja vihreä Vartiosaari on monimuotoinen ja arvokas luontokohde
sekä ekosysteemipalveluiden tuottaja.
Autoteitä ja katuvaloja ei yli 80 hehtaarin saaresta löydy, mutta sen sijaan
siellä on vanhoja ylänkömetsiä, lehtoja,
niittyjä, hakamaita, luhtaa ja kallioita.
Saaressa on Suomen ainoa tunnettu
rantaruttojuuren esiintymä, harvinaislaatuinen kotkansiipilehto ja tiheä
lepakkokanta.
Vartiosaari sopii täydellisesti virkistykseen, terveysmetsäksi ja luontomatkailukohteeksi kuten Nuuksio.
Vartiosaaren luontopolku on palkittu
Suomen parhaimpana. Yli 30 metriä
merenpinnasta kohoavalta Viikinkikalliolta, Helsingin saariston toiseksi
korkeimmalta kohdalta, aukeavat
Kolin mieleen tuovat näkymät. Saari
sijaitsee keskellä kansallismaisemaksi
luokiteltua merellistä Helsinkiä ollen
edustava osa pääkaupungin ja koko
kansakunnan identiteettiä.
Huviloiden Vartiosaari rakentui 1800
– 1900 lukujen vaihteen höyrylaivareittien varteen ja on nykyisin luokiteltu
Suomenlinnan tavoin valtakunnalli-

sesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Saaressa on lähes
60 huvilaa, joista moniin on sijoittunut
yleishyödyllisiä toimintoja. Lumoavaan
Vartiosaareen pääsee tänäkin kesänä
päivittäin vesibussilla Hakaniemestä ja
Vuosaaresta Suomen saaristokuljetuksen vesibussilla.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.5.2015 Vartiosaaren osayleiskaavan luonnoksen. Siinä
ehdotetaan Vartiosaaren läpi kulkevaa
pikaraitiovaunulinjaa, kahta siltaa,
10-kerroksisia taloja ja jopa 8000 asukkaan asuinaluetta. On vaikea kuvitella,
että tällaisen mittakaavan rakentaminen ei tuhoaisi Vartiosaaren identiteettiä, kulttuurimaisemia, Metso-kriteerit
täyttäviä arvometsiä ja direktiivilajeina
suojeltujen lepakkojen elinympäristöjä. Esimerkiksi samaa kokoluokkaa
olevassa Suomenlinnassa asuu noin
800 asukasta ja Lapissa koko Inarin
kunnan asukasluku on 7000.
Raitiovaunulinja on ratkaisevassa roolissa. Jos sitä ei tule, saarta ei myöskään
rakenneta. Raitiolinjaa varten saaressa
on oltava vähintään 5000 asukasta.
Suunnitelmien mukaan raitiolinja
kulkisi keskustasta Laajasalon, Vartiosaaren ja Ramsinniemen läpi Vuosaareen. Koska Vuosaareen menee jo

metrolinja, olisi järjetöntä rakentaa
keskelle Helsingin arvokkainta saarta
“vihreä” raitiovaunulinja, joka johtaa
sen tuhoon.
Osayleiskaavaluonnoksen hyväksyminen ei tarkoita, että rakentaminen
välttämättä toteutuisi. Edessä on monia
vaiheita, joissa suunnitelma voi kaatua.
Kaava on nyt annettu kaupunkilaisille
kommentoitavaksi. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi Vartiosaaren kohtalo tulee aikaisintaan keväällä 2016.
Suunnitelmien mukaan rakentaminen
voitaisiin aloittaa 2020-luvulla. Raitiolinjaan perustuvissa suunnitelmissa
ei kerrota, kuinka asukkaiden autoliikenne hoidettaisiin. On todennäköistä,
että saareen tulisi vielä parkkipaikkoja
ja autoteitä. Vartiosaaren rakentamista
markkinoidaan kestävän kehityksen
mukaisena, mutta toteutuessaan se
olisi päinvastainen.
Helsinki on vilkas luonnonläheinen
kaupunki. Kaupunkiin tarvitaan uusia
edullisia asuntoja, mutta Vartiosaareen suunniteltu merellinen asuminen
tuskin vastaisi tähän tarpeeseen, koska
vain harvoilla on varaa merimaisemaan. Tiiviiden asuinalueiden vastapainona terveyden ja hyvinvoinnin
kannalta olennaisia ovat viheralueet,

joissa asukkaat voivat rentoutua,
ulkoilla ja tutkia luontoa. Vartiosaari
on yhteistä helsinkiläistä omaisuutta ja
kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Siitä on pidettävä huolta, pitkäkatseisesti
ja vastuullisesti. Vielä on aikaa toimia
ja suojella saari tuleville sukupolville.
Vartiosaaren kaltaista paikkaa ei saa
takaisin, jos se kerran tuhotaan!

Tiedustelut:

Juhani Haapamäki
Puh. 044 5207870
liikkuvatuki@vvary.fi
Liikkuva tuki ja palveluohjaus
Vepa/Vartiosaaren toiminta
Jussi Lehtonen
Puh. 050 373 0920
jussi.lehtonen@vvary.fi
Matalan kynnyksen toiminnan esimies
Vartiosaaressa tarjoutuu mahdollisuus
yhteisölliseen kesämökkielämään.
Vartiosaaren virkistyspaikka on tarkoitettu erityisesti asunnottomille, heille,
joilla ei ole taloudellisista tai muista
perustelluista syistä muutoin mahdollisuutta lepoa tarjoavaan kokemukseen.
Teksti: Okko ja Marko
Kuvat: Arto Timonen

Yasmina Khadra:
Osattominen Olympos
WSOY, 2011
Osattomien Olympos on kaatopaikka
täynnä autojen raatoja, purkujätekasoja
ja vääntynyttä rautaromua. Siellä elää
joukko kohtalonsa lyömiä ihmisiä.
Hahmot ovat rujoja, jopa karikatyyrimäisiä, on muun muassa silmäpuoliArc, jonka sylkirihmaston verhoamat
harvahampaat sojottavat eteenpäin, on
kuuro-Harun, joka kulkee kesät talvet
yläruumis paljaana ja joka kylkiluut
törröttävät tuhkanharmaan ihon alta,
sekä Negus, jota kaikki pelkäävät,
tikkulaiha, musta ja ruma kuin perkele.
Kaatopaikan väki juhlii osattomuuttaan elää vapaana kuin tuuli. Elämä on
jätteiden tonkimista, ajan kuluttamista
päivästä toiseen. Kaukana siintävään
kaupunkiin ja sen asukkaisiin suhtau-

Torsti Lehtinen:
Kuin unta ja varjoa
Karisto, 1983
Romaanissaan Kuin unta ja varjoa
Torsti Lehtinen kuvaa nuoren miehen
rimpuilua hanttihommissa, hämäräbisneksissä, vaihtuvissa naissuhteissa
ja Helsingin yöelämässä. Rahaa on
vähän, nälkä kurnii vatsassa eikä asuntoakaan aina ole.
Nukkumapaikkoja löytyy esimerkiksi rappukäytävistä: ”Talo oli vanha
eikä rappukäytävässä ollut pattereita,
mutta portaikon alla oli mukava soppi
hyvässä näkösuojassa. Ulko-oven pielestä löysin jätepaperinippuja. Levitin
sanomalehtiä patjaksi ja vedin takin
korviini. ” Tai sitten työpaikan varastosta: ”Asuin firman lomakevarastossa.
Ajoimme testiajoja työajan jälkeen, ja
meille oli luovutettu tietokoneosaston
avaimet. Iltaisin norkoilin kadulla

Michelangelo Setola:
Bar Miki
Huuda Huuda, 2009
Sarjakuva-albumi Bar Miki alkaa tummasävyisellä kuvalla sateisesta tehtaasta. Seuraavissa kuvissa näkyy miehiä
liukuhihnalla hengityssuojaimet
kasvojen edessä. Sarjakuvan Arturo
Aquilano -niminen mies työskentelee yöt tehtaassa jossa valmistetaan
haarukoita. Päivisin hän hoitaa sairasta
poikaansa, joka näyttää karhunpennulta ja jota suvaitsemattomat kyläläiset
haukkuvat elukaksi. Arturo on työyhteisönsä kiusanteon kohde: työpäivän
jälkeen hän löytää auton penkiltään
paketin jauhelihaa joka kihisee kärpäsentoukkia.
Arturo ja poika asuvat Arturon siskon
omistamassa Bar Miki –nimisen

dutaan ennakkoluuloisesti ja vihamielisesti, kaupunki edustaa kulutuskulttuuria ja kiirettä, viidakon lakia, jossa
on vaarassa tulla toisten tallomaksi.
Kaatopaikan ihmiset haluavat elää
omistamatta mitään, olematta velkaa
kenellekään. Suurimmat ilot elämässä
ovat kitaransoitto ja laulu, tähtitaivaan
ja tyrskyävän meren katseleminen.
Vaikka osattomien yhteisössä on omat
valtahierarkiansa, ihmisten välisissä
suhteissa on myös paljon lämpöä.
Silmäpuoli-Arc huolehtii Juniorista
vaikka välillä määräillen ja kontrolloidenkin.
Kirjan synkän ja lohduttoman maailmankuvan rikkoo kaunis ja taidokas
kieli, joka näyttää kaatopaikkaympäristön romantisoidussa valossa: ”On
jälleen yö. Usva levittää lakanansa
rannalle samalla kun ilkikurinen tuuli
ulvoo kaislikossa ja uskottelee, että
siellä kummittelee. Vaikka on täysikuu,
jonkinlainen synkkyys rikkoo kaa-

topaikan rauhaa. Tähdet irvistelevät
verettömällä taivaalla, murskamielialoissa aaltoilevan meren yllä.”
Kirjan loppupuolella yhteisön harmonian särkee kaatopaikalle ilmestyvä
messiasta muistuttava, valkoiseen
kaapuun pukeutunut Ben Adam, jonka
hiukset laskeutuvat hänen rinnalleen
kuin lumivyöry. Puheillaan hän ravistelee kaatopaikan asukkaiden luutuneita käsityksiä elämästä. Hän nostaa
maasta simpukan ja sanoo: ”Näettekö
tämän? Se on kokenut loistonhetkensä,
korallin, saalistuksen ja hedelmöittymisen huuman ja vuodenaikojen kierron. Nyt se on pelkkä kapistus, jonka
päälle vahingossa astutaan. Se päätti,
ettei se ole mitään velkaa kenellekään,
eikä se odota mitään, ja niin se lakkasi
elämästä.”
Ben Adamin puheiden innoittamana
Junior lähtee etsimään kaupungista onnea ja rakkautta, mutta palaa
kuukausien kuluttua takaisin ryvet-

kunnes konesalin valot sammuivat.
Operaattorien lähdettyä kävelin kierroksen korttelin ympäri ennen kuin
hiippailin lomakevarastoon ja kömmin
makuupussiini.”
Romaanin kerronta etenee vauhdikkaasti tilanteesta ja seikkailusta
toiseen: milloin ollaan Köpiksessä
striptease-baarissa, milloin Marokossa
polttelemassa pilveä, Suomea luonnehditaan vankilaksi ilman muureja,
mutta silti ulkomaan reissuilla kotiikävä kalvaa. Viihdyttävyydestään ja
tapahtumarikkaudestaan huolimatta
romaanin kerronta on turhan suoraviivaista, eikä kaunokirjallisia keinoja
kuten takaumia, vertauskuvia tai
erilaisia kielellisiä tyylejä hyödynnetä
mielestäni tarpeeksi, pariin otteeseen
tosin realistisen kerronnan rikkovat
surrealistiset unien ja lsd-trippien
kuvaukset.
Kertojan puheen sävy liikkuu läpi
kirjan mustasta huumorista katkeruuteen ja vihaan. Hanttihommat tuntuvat

puuduttavilta, yliopisto-opinnot eivät
etene, parisuhteet kariutuvat ristiriitoihin, ja kertojan sopeutumattomuus
yhteisöihin tai yhteiskunnan normeihin on koko kirjaa kannatteleva teema.
Yksinäisyys ja tyhjyyden tunne kavereiden keskellä ja parisuhteissakin kalvaa: ”Koko elämäni oli ollut
ajautumista yksinäisyydestä toiseen.
Tarkoituksetonta kuin kärpäsen pörinä
suljetussa ikkunassa.” Kirjan loppuratkaisu, jossa Toivo löytää yhteisönsä
menemällä seurakunnan tilaisuuteen ja
ottamalla Jumalan rakkauden vastaan,
vaikuttaa epäuskottavalta. Käänne
itsekeskeisestä juurettomasta ihmisestä puhdassydämiseksi seurakunnan
jäseneksi tapahtuu liian äkkiä. Jotta
loppuratkaisu tuntuisi mahdolliselta,
uskonnollista tematiikkaa olisi pitänyt
tuoda esiin enemmän jo aikaisemmin
romaanissa, nyt loppuratkaisu tulee
kuin puskasta.

kuppilan takahuoneessa. Sisko hoitaa
poikaa kun Arturo on töissä, mutta
on lopen uupunut ja ehdottaa lapsen
sijoittamista sijaiskotiin.
Joka syksy Bar Mikissä järjestetään
juhlat, joissa kuppila tarjoaa kyläläisille
sienikeittoa. Arturo lähtee väsyneenä
keräämään sieniä ystävänsä kanssa, ja
he saavatkin kerättyä monta kassillista,
mutta eivät huomaa, että poika pistää
kasseihin poimimiaan myrkkysieniä.
Kyläläiset jäävät juhlimaan ja syömään,
kun Arturo menee kuppilan takahuoneeseen nukkumaan poikansa kanssa.
Aamulla herätessään hän ihmettelee
hiljaisuutta. Pihalle mentyään hän
näkee ihmisten makaavan kuolleina
maassa.
Arturo pelästyy, ottaa pojan
mukaansa ja ajaa autolla kylän
laitamilla sijaitsevaan metsään.
Sieltä he löytävät onkalon, jota

pitkin lähtevät ryömimään ja asettuvat
onkaloon nukkumaan. Tarinan loppu
saa surrealistisia sävyjä, varsinkin
sarjakuvan viimeinen ruutu, johon on
piirretty koko maanalaisen onkaloiden
verkosto ja siellä nukkuvat eläimet, on
hieno. Tarinan loppu jää avoimeksi:
jäävätkö Arturo ja lapsi elämään onkaloon eläinten tavoin?
Tunnelma läpi sarjakuvan on painajaismaisen uhkaava. Tehdasmiljöö sekä
Bar Miki näyttävät ankeilta ja ränsistyneiltä, sää on jatkuvasti sateinen tai
harmaa. Kuvat ovat mustavalkoisia
ja täynnä kiinnostavia yksityiskohtia.
Ruuduissa liikutaan hienosti miljöökuvista lähikuviin, lähikuvat ihmisten
kasvoista ovat groteskeja
vahvoine ryppyineen ja karvoineen.
Bar Miki on italialaisen
Michelangelo Setolan esikois-

tyneenä ja vastoinkäymisten kovettamana. Lopussa hän toteaa: ”…ei ole
mitään hienompaa kuin meidän rakas
joutomaa…mikään paratiisi ei korvaa
niitä iltoja, kun me istuttiin nuotiolla
perseet olalla ja viis välitettiin muusta
maailmasta.”

Taidetta yhteiskunnan marginaalista

Satu Manninen

Muu Galleriassa Helsingissä esillä
olevat Ion Bârlădeanun kollaasit ovat
villejä kuvien pyörremyrskyjä, joissa
media- ja mainoskuvasto sekoittuu
kuviin poliitikoista, Romanian maaseudusta ja Afrikan alkuasukkaista.
Hahmot seikkailevat avaruudessa,
sademetsissä sekä kliinisissä toimistohuoneissa. Näyttely on retrospektiivi:
varhaisimmat työt ovat 1970- luvulta ja
viimeisimmät 2010-luvulta.
Kollaasit ovat täynnä leikkiä ja piikikästä huumoria. Eräässä kollaasissa
Romanian entinen diktaattori Ceausescu esiintyy kädet veressä sotilaiden
osoittaessa häntä aseillaan.

Satu Manninen

albumi ja hänen albumeistaan ainoa
suomennettu. 30-sivuinen sarjakuvaalbumi on turhan nopeasti luettu. Sen
aiheita kuten ulkopuolisuutta ja yhteisöstä eristämistä olisi mielestäni voinut
vielä syventää, mutta tästä huolimatta
sarjakuva-albumi on hienosti tehty ja
jättää surullisen olon pitkäksi aikaa.
Satu Manninen

Ion Bârlădeanu on romanialainen
itseoppinut taiteilija, joka on elänyt
elämänsä yhteiskunnan marginaalissa.
Vuonna 1989 Romanian kommunistivallan romahtamisen jälkeen hän
menetti työnsä ja joutui asunnottomaksi 20 vuodeksi. Hän teki taidettaan kaikessa hiljaisuudessa ja keräsi
materiaalinsa bukarestilaisen kerrostalon lehtiroskiksesta, jossa myös nukkui
yönsä.
Vuonna 2007 toinen taiteilija päätyi
samalle lehtiroskikselle, ja Bârlădeanu
näytti tekemiään kollaaseja hänelle.
Taiteilija esitteli Bârlădeanun töitä galleristilleen, ja siitä alkoi matka maineeseen. Heti ensimmäinen näyttely Bukarestilaisessa H´Art Galleriassa herätti
laajaa huomiota yleisön ja kriitikoiden
keskuudessa. Nyt näyttelyjä on ollut
useita ympäri maailmaa, ja vuonna
2010 HBO teki hänestä dokumentin
The World According to Ion B.
Teosten absurdi huumori syntyy yllättävistä rinnastuksista. Eräässä teoksessa japanilaiset sumopainijat ottelevat
romanialaisella omakotitaloalueella,
vieressä seisoo keski-ikäinen nainen
shortsiasussa suu auki, toisessa kuvassa
miehen kehoon on yhdistetty kieltä
näyttävän lapsen pää. Kollaasit ovat
vauhdikkaita, niissä esiintyy runsaasti
liikennevälineitä: autoja, lentokoneita, moottoripyöriä ja avaruusaluksia.
Paljon esiintyy myös amerikkalaiseen
viihdeteollisuuteen ja kulutuskult-

tuuriin liittyvää kuvastoa, filmitähtiä
kuten Barbara Streisand, Sylvester
Stallone ja Liza Minelli, setelinippuja,
tupakka-askeja ja viinapulloja. Teoksissa esiin tuleva markkinatalouden
kritiikki ei ole alleviivattua, vaan se
syntyy mielestäni siitä, että raja-aidat
ylellisen ja arkisen välillä on kaadettu.
Martini-pullot, USA:n dollarin setelit,
filmitähdet silkkisissä aamutakeissaan
esiintyvät sulassa sovussa romanialaisen maalaismaiseman, sikojen, kanojen, makkaroiden ja leikkuupuimureiden kanssa. Kaikki on samanarvoista,
samaa kuvien pyörrettä ja sekamelskaa.
Ion Bârlădeanu: Taidetta kaikesta
huolimatta
Muu Galleria Lönnrotinkatu 33 00180
Helsinki
18.6. 2015 saakka ti-pe klo 12-17 la-su
12-16

Avoimen dialogin haasteita
kohtaamistyössä
Ihmisten kohtaamiseen sisältyy
aina arvioimista tai arvostelua,
jota ei tunnisteta tietoisesti.
Luottamukselliseen kohtaamiseen
liittyy lähtökohtaisesti arvostus,
jota toista henkilöä kohtaan tunnetaan. Puhuttaessa arvostuksesta
toista kohtaan joudumme kysymään itseltämme, lähestymmekö
kohtaamista tietoisina omista
tuntemuksistamme. Kykenemmekö kuitenkaan tiedostamaan saati
jäsentämään kaikkia niitä itsessämme piileviä näkökulmia, joita
tuomme kohtaamistilanteeseen
mukanamme?
Ammatilliseen kohtaamiseen liittyy
tietoista ja tiedostamatonta arviointia
ja arvostelua, joiden katveessa niistä
tietämättöminä kohtaamme toisiamme
ja heitä, jotka ovat työn tai tavoitettavuuden kohteena olevia ihmisiä ja joita
siis tavoitteemme on pyrkiä auttamaan.
Jollemme saa rehellistä vastausta
itseltämme edellä mainittuun kysymykseen, on kyse todennäköisimmin
kohtaamisesta, jossa olemme arvioineet tai arvostelleet kohdattavan
tai valmistautuneet luomaan jonkin
määritelmän kohdattavasta ihmisestä.
Kohtaaminen on voinut ontua, reaktiot ja varautuneisuus ovat jättäneet
todellisen kohtaamisen ulkopuolelle,
tapahtumatta. Juuri oma persoonamme on tuottanut jännitettä tai varauksellisuutta.
Avoin dialogi menettää merkityksensä,
jos avoimen vuorovaikutustilan täyttää
ennalta tuotettu käsitys tilaan saapuvista ihmisistä.

Avoimen dialogin määritelmäksi
ei nähdäkseni riitä se, että kohtaamisessa ei ääneen tai kehonkielellä ilmaista niitä olettamuksia tai
arviointeja, joita nousee mieleen
kohtaamisissamme syntyvistä
kokonaisvaltaisista kokemuksistamme.
Kohdattava aistii usein meissä olevan
ulkopuolisuuden, jonka tulisi jäädä
sivuun onnistuneesta kohtaamisesta.
Objektina oleminen on kuormittavaa,
kun tietoa pyritään nostamaan esiin
eri tavoin, ajoittain jopa tunkeilevalla
intensiivisyydellä lehtiö kädessä lähestyen.
Kohdattaessa ihminen hän on se, joka
tapaamisessa ilmaisee aina ensisijaisesti kokemuksiaan. Ei välttämättä
ensisijaisesti toteutuneita tapahtumia,
mutta kokemukset voivat olla peilikuvia todellisista tapahtumista hänen
elämässään.
Hän ei siis tuota sosiaalityön tai terveydenhuollon ammattilaiselle ensisijaisesti sisältöä raportteihin vaan ilmaisee
kokemuksiaan, jotka tulisi erottaa
ongelmista tai oireista siitäkin huolimatta, että kokemusten toistuvuus

pyrkisi luomaan käsitystä tai mielikuvaa jonkin häiriön liittymisestä siihen
kokemukselliseen ilmaisuun, jonka
kohdattava tuo julki elämästään.
Kohdattava henkilö on tarvitseva
useimmiten juuri kuulluksi ja nähdyksi
tulemisen vuoksi, ei analysoitavana
persoonana. Hänellä on tarve tulla
kokonaisvaltaisesti ymmärretyksi
elämänhistoriansa ja juuri hänen
elämänsä preesensin elämänvaiheen
jatkumossa.
Kuinka paljon meille ammattilaisille
tai vertaisille syntyy ajoittain niitä kohtaamisia, joihin sukellamme kantaen
huolta enemmänkin siitä, että kohtaaminen tuottaa raportoitua aineistoa,
jolla voidaan myöhemmin perustella
työajan käyttöä suhteessa tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen?
Työstä saamamme korvaus ja työn
jatkuvuus ohjaavat kohtaamisen
dynamiikkaa uskoakseni ajoittain
enemmän kuin lähtökohtainen huoli
ja tavoite kohdattavan oikeuksien ja
mahdollisuuksien lisäämisestä. Onko
painopisteemme kohdattavan oman
autonomian ja itsemääräämisoikeuksien säilymisessä vai järjestelmälähtöisissä tavoitteissa ja niiden ensisijaisessa
turvaamisessa?
Jollemme kykene ottamaan kohdattavalta vastaan sitä kokemusta, joka
nimenomaan hänen kokemuksenaan
on aito ja todellinen, emme pysty pelkän myötäelämisen kautta siirtämään
myöhemmässäkään vaiheessa päätöksenteon ja lainsäädännön prosesseihin
kysymyksiä, jotka ovat kohdattavan
oikeuksien kannalta oleellisia.

Avoimen tilan ja dialogin tulisi
mahdollistaa kohdattavalle henkilölle turvallinen määrittelemättömyyden kokemus.
Ennalta määritelty ja arvioitu kohtaamisen ilmapiiri voi kääntää kohtaamisen ahdistavaksi kokemukseksi
ihmiselle, jonka tulisi voida olla vapaa
kelpaamattomuuden ja riittämättömyyden tunteesta. Tavoitteeksi tulisi
asettaa ensisijaisesti kohdattavan
mahdollisuus ilmaista itseään riittävän
turvallisesti. Tämä silläkin uhalla, ettei
työn rahoittajalle saataisi tuotettua
kaikista kohtaamisista tyhjentävästi tai
yksilöllisesti avautuvaa, tapauskohtaista raportointia.
Marginaalien marginaaleissa kontaktin saaminen edellyttää luottamuksellisuutta, ja luottamuksen
syntyminen edellyttää kokemukseen
pohjaten nimettömyyttä, paikkojen
tunnistamattomuutta, keskittymistä
oleelliseen haittoja vähentävään ja
ennalta ehkäisevään työhön. Tällöin
ei ymmärrettävästi pyritä avaamaan
sellaisia asiasisältöjä, joiden tuominen
julki vain hankaloittaisi kohtaamistyötä ja todennäköisimmin estäisi
avoimen dialogin kohdattavien kanssa.
Myös myöhemmät kohtaamiset voivat
estyä, jos keskustelun kulku koetaan
aggressiiviseksi raportoinnin kattavuuteen tähdättäessä. Kaikki seikat
kyllä useimmiten aukeavat
myöhemmin siinä määrin
kuin on mahdollista, kun vain
kohdattavalle itselleen annetaan aikaa määritellä myös

ajankohta, jolloin asioita voidaan alkaa
käsitellä laajemmin. Tämä mahdollistuu kohtaamisten toistuvuudella ja
sillä, että huomioidaan aika ja paikka,
joiden kohdattava itse ilmaisee olevan
itselleen hyväksi. Paikan huomioiminen on viime kädessä myös työturvallisuusasia, mutta ensisijaisesti se on
kohtaamisen ja kontaktin mahdollistamisen lähtökohta.
Kohtaamisessa on aina mahdollisuus
sellaisen kokemuksen kuulemiselle,
jota ei ole aiemmin otettu totena vaan
joka on pikemminkin nähty symbolina
sanalle oire.
Tämän haasteen äärellä teemme työtämme tai kohtaamme ihmisiä vapaaaikanamme.

Avoin dialogi on käsitteenä ja
tavoitteena hyvä; se on tavoiteltavana kohtaamisen tilana kannatettava, kunhan tulemme joistakin
perustavista asioista tietoisiksi.
Voimme kysellä itseltämme taustalla vaikuttavia motiivejamme, kun
kuuntelemme ja kuunneltuamme
joko kyseenalaistamme tai uskomme
kuuntelemaamme ihmistä. Kummassako järjestyksessä suostumme ensisijaisesti vastaanottamaan kohdattavan
ilmaisua? Annammeko tilaa kyseenalaistamiselle vasta myöhemmin jos
silloinkaan?
Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuskokonaisuuksiin on jo usein
tehokkaasti liitetty kohtaamisen malli,
jossa aina jokin asia on jollakin tavoin
ongelmallinen kohdattavan osalta,
kohdattavassa henkilössä. Voisiko ongelma olla kohdattavan ympäristössä
tai jopa muuttuvassa arvomaailmassa
ja asenteissa, yhteiskunnassamme,
joka arvostaa enenevästi esimerkiksi
tehokkuutta, varallisuutta, nuoruutta ja
terveyttä?
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena tulisi ennemminkin olla se, että riittävyyden ja kelpaavuuden kokemukset
lisääntyvät yhteiskunnassamme kuin
se, että riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden kokemukset lisääntyvät.
Vanhenemiseen tulisi olla oikeus
heikkona, sairastavanakin, köyhänä,
suvun ja läheisten hylkäämänä tai
entisenä rikollisena - tässä vain muutama esimerkki ihmisryhmistä, joiden
vanheneminen arvokkaasti eli oikeus
hoivaan ja huolenpitoon vanhuusiällä vaikuttaa ajoittain kyseenalaiselta.
Nuorilla on omanlaisiaan huolia
tulevaisuudesta, ja ne ovat perusteltuja.
Kohtaaminen on mukana kaikessa,
jota me ihmiset elämme. Kohtaamisen
mahdollisuus on menetetty, jos kansalaiselle ei voida viedä marginaaleihin
uskottavaa viestiä siitä, että kohdattavan kannattaa kuitenkin lähteä hakemaan ja myös vaatimaan itselleen
kuuluvia, lailla säädettyjä palveluita.
Joku lukijoista saattaa nyt sanoa, että
tuohan on itsestään selviö minulle, sillä
olenhan työssäni tuon jo koulutuksen
ja työkokemukseni kautta sisäistänyt.
Toisaalta voidaan pohtia, onko kaikki
oleelliset ja kohdattavien ihmisten elämään myönteisesti vaikuttavat kohtaamisen mahdollisuudet tiedostettu tai löydetty.
Voidaan siis esittää kysymys

”onko näin kuitenkaan” – onko todella
näin, että kaikkien kohdattavien kohdalla toteutuu avoin dialogisuus?
Jos haluamme saattaa ja tukea yhteiskuntamme hyvinvoinnin ulkopuolelle
jääneitä ihmisiä lähemmäksi heille
kuuluvia palveluita, meidän on ensin
suostuttava kohtaamisiin myös siellä,
missä ei olla vielä matalankynnyksen
toimintapaikkojen äärellä vaan etäällä
niistäkin.
Onko epäammatillista, jos murramme
joitakin käsityksiä oireista, jos pyrkisimme näkemään ne ennemminkin
mahdollisuuksina, joista voidaan saada
aikaan rakentava kokemus kohdattavalle? Entä jos pyrkisimme ymmärtämään ne osana loogista toimintamallia
kohdattavan elämässä?
Pystymmekö luopumaan tässä kohti
arvioinnista ja arvostelusta? Jos emme
tähän kykene, mitkä ovat ne asiat, joilla
pyrimme perustelemaan oikeuttamme
ja välttämättömyyttä tuottaa jonkun
ihmisen kokemuksesta oire tai ongelma?
Tällä kaikella kirjoittamallani pyrin
herättämään meitä ihmisiä pohtimaan motiivejamme laajemmin ja
pohtimaan itseämme kohtaamistyössä
niin kuuntelijoina kuin keskusteluun
osallistuvina.
Juhani Haapamäki
Liikkuva tuki & Palveluohjaus
Vailla vakinaista asuntoa ry

Isäänsä tullut
Lahtelainen puusepäntehdas 1970-luvun puolivälissä. Nuorimies porailee oksankohtia pois puupalikoista;
reikäisiin palikoihin sivellään kittiä,
ne hiotaan ja ei muuta kuin takaisin
tuotantoon! Porarin ranteessa kiiltelee
kello, mustalla näytöllä varustettu – siis
uusinta uutta tekniikkaa, ajan merkki.
Palikka kolahtaa pöytälevyn pintaan
– uutta ei ihan heti tule, sillä luonnollinen tarve yllättää. Poika tallustelee
vessakoppiin, poistuu jonkin ajan
kuluttua. Tupakkarinki istuu aivan
tuntumassa, kurkkupurkkien väliin
pingotetuilla laudoilla. Joku käy tarkistamassa tilanteen, kurkistaa pyttyyn:
”Mitäs se poika jätti paskat pyttyyn?!”
Toinen kommentoi nokkelasti: ”Jospa
se on tullut isäänsä!” Pojan isä työskentelee tehtaan käyttöpäällikkönä.
Isiensä pojille on vaikea ennustaa
ruusuista tulevaisuutta. Lohduttaako
sanonta ”pojasta polvi paranee”, jos se
ei ole totta? Mistä tulevat ne miehet,
jotka eivät huolehdi edes omista jätöksistään… hei mutta keskimäärinhän
me kaikki olemme äitiemme kasvattamia! Hekö ovat laiminlyöneet ainakin
siisteyskasvatuksen? Isiä syytetään
usein siitä, etteivät he osallistu tarpeeksi lastensa elämään – äiditkö sitten
osallistuvat? Suomalaiselle naiselle
voidaan esittää monen tason vaati-

muksia – on oltava hyvä äiti, vaimo ja
rakastajatar puhumattakaan siitä, että
leipätyöpaikoissakin tarvitaan monen
tason luottonaisia. Imelää imartelua
ei tässä tarvita; riittää, kun vedotaan
tosiasioihin: ”Kuule, ottaisitko tämän
ja tämän ja vielä tämänkin homman
– jonkun muun päälle nämä saattaisivatkin kaatua, mutta perheenäitinähän
olet organisoinnin mestari – tulet
selviämään näistä hienosti!” On liikuttavan johdonmukaista, miten työnjaon yhteiskunnassa työtä jaetaan – ei
niin, että kaikilla olisi riittämiin, vaan
niin, että toiset suorastaan tukahtuvat
siihen. Naiset?!
Sanotaanpa, että naisen euro on 85
senttiä. Mutta TÄSSÄ suhteessa pojat
tulevat isiinsä – euro eurosta! Mutta
miksipä me miehet luopuisimmekaan
saavutetuista eduista – herrahissi kyllä
toimii ja tekee työtä meidän puolestamme. Naisten kohdalla tilanne on
epäkiitollisempi - matkalla ylöspäin on
monen pää vaarassa kopsahtaa lasikattoon, edelleen. Lasikatto on ovela
– estää pääsyn, vaikkei mitään näkyvää
estettä näyttäisi olevankaan. Mutta
ehkäpä löytyy kiertotie – naisen pitää
vain näyttää olevansa ”hyvä jätkä” –
ehkäpä silloin esteet poistuvat! On
naurettavaa ajatella, että valtakeskittymiä voitaisiin purkaa osiin ja kasata
uudelleen jonkin mahtikäskyn nojalla
vaikkapa sukupuoliroolien perusteella
- naurettavaa siksi, että eri sukupuolet

eivät valintatilanteissa välttämättä suosi omaa sukupuoltaan. Politiikka kyllä
kykenee ylittämään tämänkin kynnyksen – milloin se vaatii, että kaikissa
yhteisöissä tulisi olla tasavahva edustus
miehiä ja naisia? Jos sellainen joskus
nähdään tavoittelemisen arvoisena, ei
soraääniä tule puuttumaan.
Suomalaisessa yhteiskunnassa on
valuvikansa. On merkittävä puute, että
ihmisille, jotka haluaisivat elämässään
ETEENpäin, tarjotaan mahdollisuutta edetä YLÖSpäin. Nämähän ovat
eri asioita, vaikka ne usein tulkitaan
synonyymeiksi. Ehkäpä monikin
haluaisi kehittyä siten, ettei samalla
syntyisi valta/alistussuhdetta johonkin
tai joihinkin. Etuja et saa ellet samassa suhteessa suostu ottamaan lisää
vastuuta – niinkö?! Kun nyt oikein
ajattelen tätä kuviota, niin suhteessa
moderniin yhteiskuntaan tällainen
kuulostaa tosi VANHANAIKAISELTA.
Sitä paitsi, ajatus kokonaisvaltaisesta
hallinnosta sulaa tällä tiellä sellaiseksi,
että yhä pienemmät yksiköt hallinnoivat yhä suurempia kokonaisuuksia
– siis tosiasiallisesti. Silloin demokratiavaade jää vain vaateeksi – onko niin,
ettei sen alle edes tarvitakaan kovaa
maata – pelkkä unelma riittää?! Mutta
jospa nyt päätettäisiinkin puhua suulla
suuremmalla - silloin puhuttaisiinkin
kansalaisyhteiskunnasta demokratian
sijaan! Lyövätkö ne sittenkin toisiaan
korville – onko toinen korvattavissa

Kuuluuko Vartiosaari kaikille kansalaisille?
Helsingin saaristo ja merialue
-osayleiskaavajulkaisussa v 1996 todettiin: ”Vartiosaari on Helsingin itäisillä
meri- ja ranta-alueilla merkittävimpiä
virkistys- ja ulkoilualueiksi soveltuvia saaria. Se on lähellä mannerta ja
tavoitettavissa kevyellä liikenteellä ja
julkisella liikenteellä monilta asuinalueilta. Helsingin kaupunkialueen
laajenemisen itään todetaan asettavan
vaatimuksia myös saariston avaamiseen nykyistä laajemmin asukkaiden
käyttöön. Vartiosaaren katsotaan
tulevan täydentämään Helsingin
perinteikkäiden kansanpuistosaarten
verkostoa.”…”Vartiosaari vaatii toimiakseen aktiivisena alueena tehokkaan
julkisen vesiliikenteen osana yleiskaavassa ehdotettavaa Kauppatori – Rastila-vesiliikennereittiä. Vartiosaareen
ei ehdoteta siltaa, koska saarellinen
luonne on sinänsä virkistyksen lähde.”
Vartiosaari rajattiin kuitenkin vuonna

1997 pois saariston osayleiskaavasta.
Nyt meneillään olevassa osayleiskaavatyössä valmisteltiin kolme erilaista
perusvaihtoehtoa: virkistysalue-, pientaloalue- ja kerrostaloaluevaihtoehdot.
Valmistelussa oli selvästi nähtävissä,
että ainoastaan kerrostalovaihtoehdon valmisteluun oli panostettu; tämä
siitäkin huolimatta, että avoimessa
kaupunkilaispalautteessa yli 100 mielipidettä oli virkistysvaihtoehdon ja
vain 3 rakentamisen puolesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti toukokuussa äänin 7-2 valita kerrostalovaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi.
Historia toistaa itseään: kaavatilanne
ja liikennejärjestelyt ovat kuin toisinto
1960-luvun suunnitelmista. Kruunuvuoren sillan – jota on perusteltu
tilanteen mukaan joko Vartiosaaren rakentamisella tai Vartiosaaren rakentamista Kruunuvuoren silloilla – linjaus
ei paljoa eroa vanhasta ehdotuksesta.

Moottoritiesuunnitelmat ovat muuttuneet joukko- ja kevyenliikenteen
väyliksi, vaikka niillä tosiasiassa ajavat
myös yksityisautot. Ehdotetut asuntomäärät saaren keskiosaan ovat suuret
ja asukastiheys Katajanokan luokkaa.
Kiinteistövirasto tarjoaa luottamuksellisia keskusteluja maakaupoista ja
maanvaihdoista ja jopa nimettömät
ostajat tarjoavat saaren ilmoitustauluilla luottamuksellisia maakauppoja.

Vartiosaaren kaavoitus etenee
reippaassa tahdissa
Kaupunkisuunnittelulautakunta
hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi
toukokuussa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 7–2.
Lautakunnan hyväksymästä luonnoksesta muokataan siitä saatavien
mielipiteiden ja lisäselvitysten pohjalta

toisella vai täydentävätkö ne sittenkin
vain toisiaan?!
Yhteiskuntaa voidaan ajatella järkäleenä, veistoksen aihiona, jonka kimpussa
hyörii joukko maallisia kuvanveistäjiä,
taivaallisista puhumattakaan. Kaikki
nämä haluaisivat tulevasta veistoksesta omannäköisensä. Koska tämä ei
tietenkään ole mahdollista, lyhytnäköisesti ajatellen pitäisi oman asemansa
varmistamiseksi pyrkiä syrjäyttämään
mahdollisimman suuri joukko kilpailijoita. Ne, jotka nostavat katseensa
nähdäkseen pitemmälle, ajattelevat
kuitenkin toisin. He tietävät, että
veistoksen tämänhetkinen muoto ei ole
lopullinen – se on vain perintö, joka
jätetään tuleville sukupolville, miehille
ja naisille. Minun etuni tai meidän
etumme – se on vasta tulevaisuudessa.
Luoja antakoon meille malttia odottaa
siihen saakka!

Kirjoittaja on 59-vuotias työnohjaaja ja
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
pappi. Hän työskentelee kunnossapitotyöntekijänä Oy VR Track Ab:n
palveluksessa.
esa.uusi-kerttula@hotmail.com

Polttopuita tarvitaan aina saaressa
osayleiskaavaehdotus. Tavoitteena on,
että ehdotus on lautakunnan käsiteltävänä syksyllä 2015 ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Saaren asemakaavoitus voisi alkaa vuonna 2017.
Luonnoksessa Vartiosaaresta esitetään
tiivisti rakennettua saaristokaupunginosaa, johon tulisi asumisen lisäksi
kaikkia Helsinkiläisiä palvelevia virkistystoimintoja. Asuntoja saareen tulisi
5 000–7 000 asukkaalle. Vartiosaareen
tulisi omistus- ja vuokra-asuntoja kerros- ja pientaloissa. (Kenelle?)
Mutta liikenneyhteyksillä on edelleen hintaa. Esim. Kivinokkaan olisi
metroyhteys valmiina. Jotta saareen
päästään, täytyy tarkoitusta varten
ensin investoida vähintään 17 000 000
euroa helsinkiläisten varoja. Sittenkin
saatetaan joutua odottamaan liikenneyhteyksien vakiintumista, niin että
rakentamaan päästäisiin 2030-luvulla.
(Kenelle?)

Katutaidetta Alankomaissa
Katutaide on nykyisin maailmanlaajuinen ilmiö. Käsitteellä viitataan tavallisesti kuvataiteeseen,
kuviin, joita on enimmäkseen
julkisissa kaupunkitiloissa, mutta
katutaide ei ole rajoittunut ainoastaan kuvalliseen esittämiseen.
Maalareita, kuvanveistäjiä, muusikoita ja muita esiintyjiä on ollut
Euroopassa keskiajasta alkaen.
Monet heistä työskentelivät julkisissa tiloissa, joskus huvin vuoksi
ja joskus ansaitakseen elantonsa.
Yksi varhaisimmista katutaiteilijoista
oli syntymäsokea nokkahuiluvirtuoosi
Jacob van Eyck (n. 1590-26.3.1657).
Van Eyck oli hollantilainen aatelismies
ja muusikko. Hän oli yksi Hollannin
tunnetuimmista muusikoista 1600-luvulla, ammattimainen carillonin eli
tornikellopelin soittaja, kellonvalannan
ja virityksen asiantuntija, urkuri ja
säveltäjä. Mutta hän oli myös nokkahuiluvirtuoosi ja soitti sävellyksiään
– nykyaikana tunnettuja! – Utrechtin
kaupungin keskustan kaduilla, ihan
omaksi ilokseen.
Carillon eli tornikellopeli on kartionmuotoisista eri sävelkorkeuksille
viritetyistä kelloista koostuva soitin,
jota soitetaan koskettimistolla. Se on
suurin ja voimakasäänisin kaikista
lyömäsoittimista ja samalla myös
maailman painavin soitin. Carillonissa
on vähintään 23 kelloa, suurimmissa
jopa 76. Soittimet rakennetaan torniin,
joka voi olla esimerkiksi kirkon tai
raatihuoneen torni tai myös yksinään
seisova torni.
Nykyään monet muusikot, jotkut
heistä erittäin taitavia, monet ikävä
kyllä toivottomia tumpeloita, yrittävät
ilahduttaa ohikulkijoita mutta myös
ansaita rahaa epätoivon vimmalla.
Kun nuorena opiskelijana yritin soittaa
kitaraa liftatessani Amsterdamista
Nordkappiin Norjaan, kuuluin itse

jälkimmäiseen kategoriaan. Onnistuin
käyttämään noin viittä sointua, niin
että sain soitettua Bob Dylanin lauluja kuten ’Love Minus Zero/No limit’
Hammerfestin ja Tromssan kaduilla.
No, jotkut norjalaistytöt ihastuivat
esitykseeni ja sain kuin sainkin kasaan jonkin verran rahaa, joten pääsin
jatkamaan matkaa Pohjoismaiden
halki. Tajusin kuitenkin ajoissa, ettei
urani laulajana ja kitaristina ikinä tulisi
yltämään siedettävälle tasolle.

näkyy joka puolella kaupunkeja kuten
Amsterdamin länsiosassa. Tähän luokkaan kuuluvat taiteilijat ovat taitavia ja
pystyvät tulemaan toimeen työllään.
Ammattitaiteilijat espanjalainen Pez
Pescao ja kanadalainen Danny Recal
asuvat ja työskentelevät Amsterdamissa. Taiteilijat tekivät upean työn Johannes Vermeerin kuuluisan Maitotyttömaalauksen pohjalta; tästä Vermeerin
maalauksesta on joskus puhuttu
”Hollannin Mona-Lisana”. Kuvassa
Pez Pescaon työ, jossa on maitotyttö
on juuri saanut viimeisen silauksen
taiteitiljan siveltimestä.

Graffiti katutaiteena

Poliittinen katutaide

Kun puhutaan kuvataiteesta tai tarkemmin sanoen graffitista, nykyinen
katutaide voidaan jakaa suurin piirtein

Toinen katutaidetyyppi on graffiti, jolla
on poliittinen sanoma. Tämäntyyppinen graffiti tehdään usein jotakin
tiettyä poliittista tarkoitusta varten,
joko asian puolesta
tai sitä vastaan.
Seuraavissa esimerkeissä tekijät tuovat
esille anarkistiset
tai anti-autoritääriset asenteensa yhteiskuntaa kohtaan
tai ilmaisevat mielipiteensä asumisen
ongelmista; aihe on
edelleen ajankohtainen Hollannissa.
Näiden maalausten taso vaihtelee,
vaikkakin kyse on
aina makuasiasta
– joskus ne ovat
hyviä, jopa hauskoja, joskus huonoja.
Esimerkiksi taiteilijan ’punkkarikoira’ kutsuu ’lähtemään
kapinaan’. Maalaus oli tehty vallatun
talon oveen Spuistraatilla Amsterdamissa. Taloa ovat pitkään pitäneet
hallussaan eri maista tulleet valtaajat,
jotka vaativat oikeutta elää ilmaiseksi
kaupungin parhaalla paikalla tehdäkseen siunattua työtään. Kaikki eivät
olleet yhtä mieltä asiasta, eivät naapurit
eivätkä omistajat, eivät myöskään ne
nuoret, jotka ovat olleet vuosikaudet
kärsivällisesti jonotuslistalla, jotta saisivat vuokra-asunnon laillista tietä.
Kun muutama oikeusjuttu oli käyty
ja valtaajiin oli vedottu välittömästi
mutta tuloksetta, valtaajat poistettiin
talosta poliisivoimin huhtikuussa 2015.
Rakennuksen tyhjentäminen tuhosi
valitettavasti graffitit, sillä pettyneet
valtaajat eivät halunneet jättää taideteoksiaan lahjaksi naapureille. He jopa
tuhosivat testamenttinsa, vaikkakin
tässä oli aikomattaan apuna mellakkapoliisi.

kolmeen eri luokkaan.
Ensinnäkin on graffiti, jota tehdään
piristämään ja tuomaan väriä lähiympäristöön (aitoihin, taloihin, seiniin).
Tämäntyyppistä taidetta rahoittavat pääasiassa rakennuttajat, yhtiöt,
julkishallinto ja muut toimijat. Suurin
osa taiteilijoista elää ja työskentelee
kaupungissa, ja heidän joukossaan on
useita korkeatasoisia tekijöitä tai ainakin heidän osaamistaan arvostetaan.
Esimerkkejä tästä taidemuodosta

Tageja on joka puolella
Kolmatta graffitityyppiä pidetään
enimmäkseen tehokkaana lähiympäristön tuhoajana ja julkisten tilojen

Keskioluen, tyhmien
ihmisten vai kavalan
maailman syytä?

pilaajana – esimerkkeinä seinät, vastamaalatut talot ja muistomerkit. Tätä
graffitia tuottavat omatekoiset taiteilijat esitelläkseen itseään ’tagin’ keinoin.
Jotkut tageista ovat kauniita, mutta
yleinen mielipide tagien tekemistä
on, että ne ovat iso riesa kaupungille.
Useimmat näistä ’taiteilijoista’ lähtevät
yön selkään spreijaamaan taginsa; pimeässä ei ole poliisin valvovaa silmää.
’Tag’ on taiteilijan nimen kirjoittamista
pelkistyneimmillään, se on yksinkertaisesti kädenjälki. Graffitin kirjoittajan tagi on hänen henkilökohtainen
signeerauksensa. Tagien tekoa käytetään usein esimerkkinä, kun graffitien
vastustajat viittaavat mihin tahansa
omantyylisen graffitin kirjoittamiseen;
tagit ovat ylivoimaisesti yleisin graffitin
muoto. Tagit voivat sisältää kätkettyjä
ja joskus kryptisiä viestejä, ja niihin on

voitu sulauttaa taiteilijan oman joukkion alkukirjaimet tai muita kirjaimia.
Mutta tagit voivat myös toimia oman
alueen rajaajana - vähän samaan
tapaan kuin jotkut eläimet merkitsevät
elinalueensa.
Tagien teko, samoin kuin muut graffitimuodot, tuntuu kuuluvan dynaamisena osana kaupunkikuvaan. Lyhyesti
sanoen: jotkut omaksuvat sen taidemuotona, toiset taas pitävät sitä kaupungin kauneuden pilaajana, kotien ja
yritysten pilaajana.
Mikä ratkaisuksi? Poistaa tagit niin
pian kuin mahdollista. Monilla kiinteistönomistajilla kaupunkien keskustoissa on sopimus yrityksen kanssa,
joka on erikoistunut poistamaan tätä
’taidetta’, ja pikainen poisto-operaatio
saa ’taggaajat’ jatkamaan.

Veistoksia kadunvarsilla
Täysin omanlaistaan katutaidetta ovat
veistokset, joita tuntemattomat taiteilijat joskus tekevät ja jotka aina on
tarkoitettu katukuvaa rikastamaan. Nykyisin on vaikeaa pysytellä tuntemattomana sosiaalisen median hallitsemassa
maailmassa, mutta taiteilija, joka on
luonut kuvien veistokset, on onnistunut tässä viime aikoihin saakka. Vasta
muutama kuukausi sitten kävi ilmi,
että hän ei ole ainoastaan kuvanveistäjä vaan myös lääketieteen tohtori,
yleislääkäri, kirjailija ja runoilija, joka
elää ja työskentelee Hertogenboschissa.
Jätän hänen nimensä mainitsematta
yksityisyyden kunnioittamiseksi, mutta
hänen töitään on kehuttu, ja ne ovat

hyviä esimerkkejä siitä, kuinka julkiseen tilaan tuodaan väriä ja elävyyttä.
Taiteilija nimesi yhden veistoksistaan
’mieheksi, joka yrittää ehtiä raitiovaunuun 10’ (kuvassa), ja se sijaitsee
lähellä Maximpleinin pysäkkiä.
Joskus katutaideteoksia joutuu etsimällä etsimään. Yksi tällainen – jonka
on kenties tehnyt sama tuntematon
taiteilija – on pieni veistos puussa Leisepleinillä. Useimmat ohikulkijat eivät
huomaa pikkuista miestä sahaamassa
oksaa jolla seisoo.
Myös entinen kuningatar Beatrix on
ollut sitkeiden katuveistosarvailujen
kohteena. Beatrix, joka on itse taitava
ja luova kuvanveistäjä, on tehnyt jotakin töitä: ne on kätketty Amsterdamin
keskustaan, jonnekin katujen varsille.
Huhut kertovat, että hän on vanhan
kirkon vieressä, nk. punaisten lyhtyjen alueen keskustassa olevan pienen
pronssiveistoksen tekijä. Veistoksessa
miehen käsi hyväilee naisen rintaa.
Teos sijaitsee niin huomaamattomassa
paikassa, että sen päältä tulee melkein
kävelleeksi.

Musiikkia voi olla kaikkialla
Olen yrittänyt osoittaa, että katutaide
on enemmän kuin graffitia ja että se
tekee kaupungista elävän organismin.
Viimeisin esimerkki nykyisestä katutaiteesta on muusikko, joka Jacob van
Eyckin tapaan on onnistunut Amsterdamin keskustassa viihdyttämään
kaikkia, sekä paikallisia että turisteja.
Itse asiassa tämä muusikko, Reinier
Sijpkens, ei teekään katu- vaan kanavataidetta!
Reinier esittää musiikkia pienessä
veneessä, joka on täynnä pieniä ja osittain itse tehtyjä instrumentteja kuten
trumpetteja ja tynnyriurut. Hän soittaa
veden päällä veneessään enimmäkseen klassista musiikkia. Hän nauttii
yllätysesiintymisistä ja esiintyy joskus

silloilla ja rannoilla oleilevien ihmisten
pyynnöstä. Joskus hän esiintyy yhdessä
kirkon ammatticarillonisti Boudewjin
Zwartin kanssa. Hän on ollut tunnettu Amsterdamissa jo useita vuosia ja
nimittää itseään vesimuusikoksi, mutta
hän esiintyy myös pyynnöstä muissa
Euroopan maissa.
Alankomaissa on ollut katutaidetta
kautta aikojen, ja sen ilmenemismuodot ovat moninaiset. Maalaukset,
graffitit, veistokset, musiikki, tekijöinä
ja esittäjinä ammattilaiset tai amatöörit, ovat kaikki hyviä esimerkkejä siitä,
kuinka katu- ja kanavataide elävöittävät julkista tilaa.
Kees van der Veer
Amsterdam, Toukokuussa 2015

Tammikuun 1. päivä valkeni vuonna
1969. Minulla oli herätessäni krapula,
niin kuin oli ollut jo edellisen vuoden
puolellakin, useasti.
Olin selvinnyt sotaväen palvelusjuopumuksista ja siirtynyt työmaajuopotteluun. Eihän siitäkään hyvää seurannut.
No nyt oli jälleen kankku, ja kova
olikin.
Klönteissä tahmaisesti matelevat aivosoluni viestittivät kuitenkin ilosanoman.
Keskiolut, keskikura, keikyä, keppana
on vapautettu! Vaikka siihen aikaan nimike oli Pyhä Kolmosolut, vain Alkosta, heti huomenna, kello kymmenen.
Nousin vaivalloisesti lavitsaltani, vyötin kupeeni ja hiihtelin hissiin.
Alas korttelibaariin äkkiä! Toteamaan,
että onko se totta vai krapulan aiheuttama kangastus.
Siellä sitä oli!
Voi tätä onnen päivää!
Tässä vaiheessa harppaamme tarinassa
vuoteen 1976.
Mies, kuin kerjäläisen kelkkanaru,
makaa letkuissa lasaretissa. Hiljainen
hurina kuuluu, kun kone pumppaa
myrkkyjä miehestä. Toinen puoli kehoa on tunnoton. Samassa huoneessa
meitä huimahaimoja on useita. Ääreishermostoni on paskana. Alkoholiepilepsiaa lykkää. Delirium tremens
on vieraanani. Kauhukuvat kulkevat,
lepositeet pitävät raatoani paikallaan.
Sänky selässä ei pääse lähimpään helpotukseen, kulmakuppilaan.
Ei tuonut keskiolut onnea, ei menestystä eikä vaikutusvaltaa. Vei kyllä
äijästä loputkin miehiset rippeet.
Oliko tuo kaikki keskioluen syytä? Ei
ollut. Syitä oli muita. Alkoholismi eri
muodoissaan ei keskioluelle kumarra.
Heikkoa luonnetta löytyi, huonoa itsetuntoa ja tunnevammaisuutta sitäkin
enemmän. Äijä antoi mennä, kun
liukas alamäki alkoi.
Ensin olin sitä mieltä, että raukat ne
vain jarrua painavat. Se oli surkean
huono mielipide.
Harvinaisen pitkä oli pojan psykoosi.
Mielisairaalan höppänä ylilääkäri sähkötti yleensä kaikki taloon tulijat. Niin
nytkin. Imatraa kaaliin siinä mitassa,
että uskon pääkaupungissa raitiovaunujenkin pysähtyneen. Sähkön ohella
saimme työterapiaa. Kiinnitimme
verhoklipsuihin koukkuja, 1000 kpl
päivässä. Olin luullut, että juuri tuollaisen työn vuoksi jotkut joutuvat tänne,
siis sinne. Kerran sain vapaakävelyoikeuden. Kävelin rautatiekiskoja pitkin
lähimpään kaupunkiin. Huoltopoliisi
toi takaisin.
Kun näistä kommervenkeistä selvittiin,
olin vapaa. Vapaammaksi ei voinut tul-

la, sillä pään sai kallistaa mihin lystäsi.
Ei ollut pojalle sijaa minkäänlaisessa
majatalossa. Sosiaalitoimi lupasi sillä
ehdolla, että on työpaikka. Olin niin
pehmo, että minusta ei ollut kulkemaan duunissa rappukäytävästä, sen
vinttitasanteelta, käsin.
Mäen päälle, elämän kukkulalle, takaisin kipuaminen on hidasta hommaa,
mutta se kannatti.
Keskiolut, olutmainos taikka marketin
keskiolutvuoret eivät alennustilaani
saaneet aikaan. Sen sai aikaan vain yksi
yksinkertainen tekijä. Minä itse. Vain
minä.
Lähdettiin, taas kerran, elämän aakkosista. Opettelin kävelemään, katsomaan ihmisiä silmiin, puhumaan totta,
sijaamaan vuoteeni, olemaan jotenkuten ihmisiksi.
Ravasin terapiassa, lääkärissä, psykiatrilla, lehtilukusaleissa. Kas kun en
sentään bingossa.
Kädet nyrkissä, katkerana, elämänhaluttomana.
Vanhan liiton A-klinikkapomo sanoi
eräänä päivänä, kuunneltuaan kun olin
taas puhunut soopaa tunnin, että et
sinä tänne kuulu. Mene alan miesten
toveriseuraan.
Ihme kyllä menin. Vaikken omistanut
kultakelloa enkä mersua. Sen sijaan
löysin raittiuden, jota olin niin pelännyt. Ja toveriseuran toveri järjesti
ensimmäisen asunnonkin. Huh!
Siihen porukkaan liittyminen on
elämäni, toistaiseksi, tärkein ja paras
päätökseni!
Johnny-Kai Forssell
johnnymoi@luukku.com

Sanansa mittainen mies

Palveluohjauksen syvin olemus
IHMINEN tulisi nostaa kohtaamisen keskiöön
Kun puhumme palveluohjauksesta, puhumme ihmisyyden kohtaamisesta, joka edellyttää avointa
ja määrittelemätöntä läsnäolon
ilmapiiriä.
Akuuttiin kriisitilanteeseen
liittyvä kohtaamisen kokonaisvaltaisuus on palveluohjauksellisen
työmallin ydinaluetta. Onnistuessaan tällainen kohtaaminen
johtaa myöhemminkin säilyvään
kontaktiin ihmisen kanssa, jonka
maailma on romahtanut monin
tavoin elämän perusturvallisuutta
ylläpitäneiden rakenteiden sorruttua.
Yhteiskuntamme on yhä enenevästi haastavan tilanteen edessä
terveydenhuollon, sosiaalityön
ja rikosseuraamustuomioiden
aikaisen kohtaamistyön osalta.
Sama koskee laitoksista päässeiden ihmisten jälkihuollon aikaisia
kohtaamisia; jälkihuollon käsitteen voimme sisäistää sekä terveydenhuollon että yhtälailla sosiaalityön akuuttivaiheiden jälkeisinä
tarpeina.
Ihmisyys tarvitsee kohtaamista, jossa
palveluohjauksellinen ilmapiiri voi
toteutua: näin yksilön inhimillinen arvostus saataisiin tavoitteeksi lähtöruutuun, asetettua jollakin tavoin toivoa
ja elämänhalua ylläpitäviksi tekijöiksi
elämään.
Tavoitteita ei tule asettaa kohtuuttomiksi. Tämä koskee sekä kohtaamisen
keskiössä olevaa ihmistä että erityisesti
tahoa, jota kohtaamisen keskiössä oleva ihminen elämäntilanteessaan joutuu
kuuntelemaan tai saa asettua kuuntelemaan: kiinnittyminen elämään on
muutenkin kovin ohut ja hauras.
Koko elämänhistorian mittainen
sisältö on voinut muuttua monin eri
tavoin. Tämä hajottaa vähitellen niitä
ratkaisukeskeisiä taitoja, joita ihmisellä
on aiemmin ollut laajemmin tai joita ei
mahdollisesti ole edes ehtinyt muodostua osaksi persoonaa.
Erityisesti niillä elämänhallinnan
alueilla, joita kohdattava tarvitsisi
perusturvallisuutta ylläpitäneiden
tekijöiden pilareiden romahtaessa,
tulisi kaikkea aktivointisuunnitelmien
painetta vähentää. Tällöin tulisi keskittyä antamaan apua ja tukea sekä aikaa
kuuntelemiselle; ottaa huomioon tarpeet, jotka erityisesti nousevat pintaan
kriisiytyneissä tai uusissa, hämmentävissä ja ahdistavissa elämäntilanteissa.
Kun ihminen on tilanteessa, jossa hän
ei yksinkertaisesti kykene ottamaan
vastaan ulkopuolelta tulevia määritteitä tai tavoitevelvoitteita, niihin on täysin tarpeetonta ja hyödytöntä pyrkiä:
hän ei edes itse välttämättä hahmota
itsensä suhteen käsityksiä, joille voitaisiin antaa ilmaisu ”itsensä näköiseksi
tuleminen”.
”Itsensä näköiseksi tulemista” voidaan kuvata sellaisena psyykkisenä ja
henkisenä tai hengellisenä tilana, jossa

ihminen itse jo kykenee sisäistämään
elämäntapahtumiensa vaikutukset,
samoin arvomaailman, joka on aidosti
hänen ja jonka hän haluaa säilyttää
persoonallisuutensa ja identiteettinsä
näkyvinä ja kuuluvina tunnuksina.
Useilla ihmisillä tällainen kohtalaisen selkeä ja vakiintunut näkemys on
olemassa, mutta useilla käsitys itsestä
on kovin hajanainen ja tilanne kohtalaisen nopeasti muuttuva. Äkillisesti muuttuvissa elämäntilanteissa
ja tilanteissa, joissa elämänhallinnan
kykyjä tarvittaisiin arjen kriisiytyessä,
hajanaisuudet persoonan piirteiden
alueilla tuottavat usein kokemuksia,
jotka näyttäytyvät uhkina elämässä
selviytymiselle.
Uhkia syntyy lähinnä sen vuoksi, että
ahdistus, pelko, turvallisuuden tunne
ja eri tavoin uhatuksi tulemisen tunne
saavat aikaan ihmisen omien selviytymiskeinojen aktivoitumisen. Jollei
persoonan rakenteessa ole kohtuullisen
eheää kokonaisuutta, psyyken alueella
ei ole sisäistettyä toimintatilan mallia,
joka voisi käynnistyä toimivana sisäisenä prosessina.
Kaikella edellä kirjoitetulla pyrin kuvaamaan kohtaamisia, joissa kokemukseni mukaan kuunteleminen ja läsnä
olemisen tarve on se, jota kohdattava
ehdottomasti eniten tarvitsee. Hän ei
tarvitse mitään aktivoimista tai aktivoimissuunnitelman ottamista esiin.
Kun huomioidaan ihmisen kokonaisvaltainen elämäntilanne, jo ajatus
ihmisen aktivoimisesta on lähes ihmisyyttä hajottava. Ajoitus voi olla täysin
väärä sellaiselle motivoimiselle, johon
ihmisellä ei ole sisäisiä valmiuksia
ennen kuin niitä vähitellen ja varovasti
jossakin vaiheessa tuetaan ja yhdessä rakennetaan. Tilanteen asteittain
rauhoittuessa ja turvallisuuden tunteen
lisääntyessä voidaan siirtyä pohdintojen ja kysymysten äärelle: tällöin
kohtaamisella on pohjaa kysymyksille,
joiden sisältö haastaa palveluohjauksen
keskiössä olevan ihmisen pohtimaan
omia valmiuksiaan ja ajatuksiaan siitä,
mitä hän todella haluaisi elämässään
tuossa tietyssä vaiheessa ja siitä hetkestä eteenpäin tavoitella. Ihmisyyden
huomioiminen kokonaisuudessaan sen
lisäksi, että kohtaamisen lähtötilanteessa ollaan läsnä ja kuunnellaan, edellyttää rinnalla kulkemista kuukausien,
usein vuosienkin ajan.
On yksilön ihmisyyttä kunnioittavaa,
kun emme tuo työpöydällemme näkemyksiä, joihin liittyy huoli tai ylipäätään ajatus siitä, että tekisimme jotakin
liikaa kohdattavan puolesta. Tällaisen
ajatuksen kantaminen työntekijänä ja
ihmisenä on jo sellaisenaan merkki
siitä, ettei kanssaihmisen elämäntilannetta kyetä myötäelämään. Myötäelämisen kyvyn puuttuminen saattaa
muodostua kuoreksi ja olla kohtaamiselle riski.
Järjestelmälähtöinen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
mukaista nopean tavoitteen
aikatauluttamista ei useinkaan
voida siirtää mallina ongelmi-

ensa ja rikkinäisyytensä kanssa kamppailevan ihmisen elämäntilanteen
keskiöön.
Huolestuttavaa on keskustelu, jossa
kaikuu asenne ihmisen liiallisesta auttamisesta: tukea ja rinnalla kulkemista
tarvitsevan ihmisen tuen ja auttamisen
tarve määritellään kärsivän ihmisen
ohi ja ulkopuolelta.
Tämän enempää asiaan juuttumatta: voimme luopua olemattomasta
kyvystämme siirtyä toisen ihmisen
mielen alueelle, kärsimyksen ytimeen,
paremmin kuin kyseinen henkilö
itse. Oikea ajoitus palveluohjauksessa
olevan ihmisen kohdalla edellyttää
odottamisen kykyä ja näkyy kohtaamisissa palveluohjaajan valmiutena sietää
sellaista liikkumattomuuden tilaa, joka
prosessien aikana voi vaikuttaa ainoalta vallitsevalta tilalta. Oikeaa ajoitusta
on ottaa huomioon jokaisen kohdattavan erilaisuus voimavarojen ja itsetuntemuksen lisääntymisessä palveluohjauksen edetessä yhteisenä prosessina.
Eräs marginaaleissa elämäänsä elänyt
on ilmaissut, että ”sitä eli kuin junassa
olisi istunut eikä oikein tiennyt mihin
on matkalla, mutta joka ainut päivä
siihen paikalle siirtyi” kunnes sitten
jokin tapahtuma ”yllätti ja puhkaisi
sen hauraan suojamuurin minussa jota
olin kehitellyt suojaksi itselleni ongelmien kohtaamiskyvyksi”.
Joskus aivan tavallista elämää sivusta
seuranneina emme koskaan voi tietää,
istuuko ehkä lähimmäisemme tällaisessa ”junassa” ja minkälaiset valmiudet kullakin on käsitellä elämäänsä
mahdollisesti tulevia kriisejä. Kuinka
hyvin kukin loppujen lopuksi tuntee itseään tämän tietämättömyyden
vuoksi? On hyvä pyrkiä jäsentämään,
että liiallinen tavoitteiden ja niissä etenemisen määrittäminen kohdattavan
ihmisen ulkopuolelta saa aikaa ennemminkin hämmennystä. Kohdattavalle
itselleen syntyy hajanaisuutta minäkuvaan, jollemme kykene asettumaan
rinnalla kulkijoiksi oman ahdistuneisuutemme ja malttamattomuutemme
vuoksi.
Kiirehtimisen seurauksena on useimmiten tilanne, jossa ”jää vain hiha
käteen” ilman asioiden todellista
etenemistä ja liikahtamista juuri sen
ihmisen kohdalla, jolle palveluohjauksellisen kohtaamisen tulisi tuottaa
todellinen kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta.
Siinä vaiheessa, kun emme palveluohjaajina enää kuule kohdattavan
ihmisen ilmaisevan kaikuja omista
ajatuksistamme, voimme havaita
vuoropuhelussa kohdattavan itsensä
toteuttamaa minäkuvan prosessointia.
Tämä johtaa parhaimmillaan asioiden syvempään juurtumiseen hänen
persoonaansa, jossa todellinen itsensä
näköiseksi tulemisen prosessi kuitenkin aina toteutuu.
Emme kuule enää itsemme
tuottamia ajatuksia kohdattavan suusta vaan hänen omia
oivalluksiaan hänen omasta
elämästään ja hänen itsetun-

temuksensa selkeää vahvistumista.
Meidän palveluohjaajien tulisi aina
tavoitella itsessämme enemmän kuuntelemisen kyvyn kehittymistä kuin
lähtökohtaisesti omien ajatustemme
kuulluksi vaatimista vuoropuhelun
muodossa.
Tarvitsemme itse kukin työssämme
ylipäätään enemmän tilaa, jota mitataan ajan antamisella, kun kohtaamme
ihmisiä joiden elämänhallinta on pirstaloitunut tai pirstaloitumassa. Auttamisen ja tukemisen työkaluiksi tarvitsemme vaikenemisen ja puhumisen
oikea-aikaista ajoitusta kuullaksemme
ajatuksia, joiden kautta kohdattavat
pyrkivät ilmaisemaan meille itseään.
Tarvitsemme aikaa kohtaamisiin
kehittyäksemme ammateissamme
paremmiksi kuuntelijoiksi ja vähemmän kelloa vilkuileviksi kohtaamisen
osapuoliksi.
Vanha sanonta ”aika on rahaa” ei
läheskään aina toimi ihmisten kanssa työskenneltäessä. Sen sijaan ajan
antaminen on rahaa, joka lähes aina
tulee näkyväksi kohdattavan elämän
eheytymisessä. Näkyväksi tuleminen
kuitenkin edellyttää aitoa läsnäoloa
aikaa annettaessa.
Juhani Haapamäki
Liikkuvan tuen/Palveluohjauksen
työntekijä
Vailla vakinaista asuntoa ry

Kolmekymmentäneljä tänään, maanantaista lähtien sata kahdeksankymmentäkuusi. Ripa merkitsi luvun
ruudulliseen muistivihkoon. Numeroita oli joka päivälle viimeisten kahden
kuukauden ajalta. Ripaa hymyilytti,
kun hän ajatteli summaa, joka ylitti
jo varmasti kaksi tuhatta. Kymmenen
tuhatta ei ollut enää mahdoton tavoite,
runsas puoli vuotta vielä.
Ensimmäinen luku oli ilmestynyt
ruutuvihkoon sinä iltana, kun Heidi
oli aamukahvilla huutanut niin, että oli
saanut juustoleivän palasen kurkkuunsa ja melkein tukehtunut:
•
Sä sen kun puhut ja
puhut eikä siitä tuu sen kummempaa!
Taputettuaan Heidiä selkään niin että
henki kulki taas Ripa oli päättänyt,
että hän on mies, jonka puheisiin voi
luottaa. Hän lakkasi puhumasta. Joka
ilta hän merkitsi päivän aikana säästyneiden sanojen määrän vihkoon, jonka
oli sinä ensimmäisenä päivänä ostanut
Citymarketin tarjoushyllyltä.
Ensimmäisenä päivänä tulokseksi
tuli vaivaiset seitsemäntoista. Heidi
oli lähtenyt töihin ja hänellä oli ollut
vapaapäivä, jonka hän oli käyttänyt
pensasaidan leikkaamiseen. Naapuri
oli kävellyt ohi ja näyttänyt juttuhaluiselta, mutta hän oli vain heilauttanut
kättään ja jatkanut puuhaansa. Näin
oli säästynyt ainakin kahdeksan sanaa:
Mitäs tässä, Lämmintä on, Ei taida sataa tänään. Loput kertyivät illalla, kun
Heidi tuli kotiin: Leikkasin aidan, Ei
mulla ole nälkä, Menen tästä nukkumaan.
Aina ei ollut helppo laskea päivän
säästöjä. Erityisesti Heidin sukulaiset
olivat rasittavia, kun niistä ei koskaan
tiennyt, mitä niille olisi sanonut, jos
olisi puhunut.
Ripa kehitti kaavan, jossa oli erilaisia
oletusarvoja siltä ajalta, kun hän vielä
puhui. Anopin kanssa hän olisi tuskin
vaihtanut kymmentä sanaa, joskus riitti vähempikin, kun antoi anopin huolehtia puhumisesta. Lankomies Mauri
oli toista maata, siinä säästyi ainakin
kaksikymmentä. Joskus enemmänkin.
Niinkuin viime kesänä, kun he olivat
mökillä saunoessaan suunnitelleet
uutta laituria ja Ripa oli innostunut
muistelemaan vaarin epäonnisia ponttonivirityksiä, joiden turmioksi jäät
aina koituivat. Siksi laituria oli syytä
suunnitella huolella, sanoja säästämättä. Ehkä Maurin kohdalle pitäisi laittaa
keskiarvoksi viisikymmentä. Hänen
suhteensa Ripa harkitsi poikkeustakin,
mutta se olisi vesittänyt koko asian.
Työpaikalla oli joskus pakko murahtaa
jotain sanojen tapaista, mutta silloin
Ripa aina huolellisesti vähensi ne kertyneistä säästöistä.

Heidi oli kokeillut kaikki mahdolliset
keinot saadakseen hänet puhumaan,
pyytänyt anteeksi, maanitellut, imarrellut, suuttunut, heitellyt tavaroita,
paiskonut ovia. Ripa katseli vaimon
touhuja ja iloitsi säästyneistä sanoista.
Häntä hymyilytti sekin, ettei tarvinnut
osallistua riitelyyn, ja hän antoi Heidin
rauhassa korjata heittelemänsä kahvikupit tai oikeastaan niiden sirpaleet.
Tilanteen nurja puoli oli, ettei seksistä
kannattanut edes haaveilla, siihenkin
Heidi tarvitsi sanoja. Kerran Ripa oli
yrittänyt, mutta Heidi oli puhjennut
niin kiihkeään itkuun, että Ripa oli
katsonut parhaimmaksi siirtyä sohvalle. Sinne hän meni seuraavanakin
yönä ja sitä seuraavana ja sitä seuraavana. Ensin Heidi oli käynyt aamuisin
hakemassa hänen peittonsa ja tyynynsä
takaisin parisänkyyn, mutta nyt ne
saivat olla rauhassa paikallaan. Se oli
Ripan mielestä hyvä, säästyihän siinä
myös turhaa työtä.
Kolmenkymmenenneljän jälkeisenä
aamuna Heidi oli jo syönyt aamiaisen,
kun Ripa tuli keittiöön. Ripa oli juuri
ottamassa margariinirasiaa jääkaapista,
kun vaimo totesi:
•
Mä en halua olla naimisissa mykän miehen kanssa. Lähden
viikoksi Italiaan ja kun tulen sieltä,
eropaperit lähtee maistraattiin.
Margariinirasia melkein heilahti Ripan
kädestä, kun hän kääntyi katsomaan
Heidin poistuvaa selkää. Jossain välissä
vaimo oli pakannut, eteisessä oli matkalaukku, se sininen, jonka Ripa oli
hänelle ostanut kolmikymmenvuotislahjaksi. Nyt vaimo tarttui laukkuun ja
lähti sanomatta edes Hei tai Näkemiin.
Ripa katseli mielessään ruutuvihkon
tyhjiä sivuja. Hän ryntäsi Heidin
perään ja näki tämän astuvan portin
vieressä odottavaan taksiin.
•
Älä lähde, ei tuu
kymppitonni täyteen, hän huusi vaimolle, joka puisti päätään epäuskoisena ja sulki taksin oven lujaa paukauttaen.
Kun auto lähti liikkeelle, Ripa laski,
että päivän saldosta joutuisi vähentämään kuusi sanaa eikä tulos olisi kovin
kummoinen. Kymmenen tuhatta oli
siirtynyt Linnunradan tuolle puolen,
mahdottomuuksien taivaalle.

Pertti Kurikan Nimipäivien Euroviisuista paluun vastaanottojuhla piritorilla eli Vaasanaukiolla 24.5.2015

Leila Haltia
Kuvat, Hartti Ahola

Asunnottomana pääkaupunkiseudulla - miten toimia?
1 Varmista kuntalaisuus:

Kirjaudu kuntaan, joka on asumisen
ja hyvinvointisi kannalta sinulle paras
vaihtoehto. Toimeentulotukea saat
muuton jälkeen kuukauden ajan edellisestä asuinkunnastasi.

3 Matalan kynnyksen edullinen
yöpyminen Helsingissä – Hietanie-

Helsingin maistraatti, Albertinkatu 25,
00180 Helsinki, puh. 020 5539391
Vantaan maistraatti , Kielotie 15, 01300
Vantaa, puh. 0718730231
Espoon maistraatti , Itätuulentie 1,
02100 Espoo, puh. 0718730201

men palvelukeskus, Hietaniemenkatu
5 b. Helsingin vaihde 09 3105015.
Syksystä kevääseen Vailla vakinaista
asuntoa ry:n Kalkkers, Vaasankatu
5 F avoinna klo 22.00-06.00 välisenä
aikana. (Huom. Suljettu kesäkaudeksi)
Vantaan Koisorannan palvelukeskus ja
ensisuoja (kuten Hietaniemen palvelukeskuksessa), Koisotie 2, 01300 Vantaa,
vaihde 09 83911, tai Olarinluoma
Espoossa.

2 Hakeudu sosiaalityöntekijän
juttusille. Tarvittaessa toimeentulo-

4 Neuvontaa, tukea ja ohjausta
asumisasioissa:

tukihakemuksen tekeminen. Selvittele
myös, voitko saada tukea asumiseen
(Kelan asumistuki + mahdollinen toimeentulotuki) ja mikäli asunto löytyy
takuuvuokran maksamiseen. Mikäli et
ole saanut asuntoa, etsi edullinen hostelli esim. googlettamalla hakusanoilla
”pääkaupunkiseudun edulliset hostellit”. Seurakunnilla on myös diakoneja,
jotka voivat selvitellä tilannettasi.

Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara, Vailla
vakinaista asuntoa ry , Kinaporinkatu
2 D 3 krs., 00500 Helsinki, puh. 050
4430102 (klo 9.00-16.00, kesälomista
ilmoitetaan erikseen)
Mikäli tarvitset apua esim. hakemusten
tekemisessä: Neuvontapiste Ne- Rå,
Kolmas linja 12,00530 Helsinki, avoinna klo 10-16

Sosiaalitoimiston vaihde Hki: puh.
09 3105015, Vantaa: puh. 09 83911,
Espoo: puh. 09 81621

Ulla Pyyvaara,
Asumisneuvoja, Vailla vakinaista
asuntoa ry

Kun olet saanut vuokra-asunnon,
muista tehdä kuukausittain toimeentulotukihakemus kuntasi sosiaalitoimistolle ja vuoden 2017 alusta Kansaneläkelaitokselle (Kela). Toimeentulotuki
ei tule automaattisesti, vaan hakemus
pitää uusia kuukausittain. Kelan asumistukihakemus uusitaan (päivitetään)
Kelan käytännön mukaisesti, yleensä
vuosittain.
Asumistuki Kelasta ja yhteys työvoimatoimistoon (mikäli voimasi
riittävät). Työ ja opiskelupaikka ovat
tärkeitä.
Taloyhtiöiden säännöt ovat asukkaiden
asumiseen liittyvää turvallisuutta ja
hyvinvointia edistäviä ja välttämättömiä ymmärtää.
SINÄ olet elämäsi paras asiantuntija!

Diakoniatyö (myös diakoni auttaa
asumisasioissa)
Vantaan seurakunnat, vaihde 09 83061
Virastot klo 8.30-16.00
Tikkurila Unikkotie 5, 01300 Vantaa
diakonia.tikkurila@evl.fi
Helsingin seuraakunnat, vaihde 09
23402240
Virastot klo 9.00-15.00
Hakaniemi, Kolmas linja 22 b, 00530
Helsinki
Kirkolla on kunnittain omat matalan
kynnyksen pisteensä. Esim. Tikkurilassa on Olotila ja Walkers / kiertävä
Walkers-bussi nuorille. Kysy diakonilta
esim. ruokajakopisteet / ilmaisia ruokailuja jne.

”Tällainen on uusi yksiö
vanhan tuttavamme rakentamana”, kertoi yökiitäjä-tiimi
kierrellessään Espoossa.
Kaikki yökiitäjän tapaamat
ihmiset eivät kaipaa yhteiskunnan tarjoamia palveluita.

