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E uroopan asunnottomat kokoontuivat 
ensimmäiselle kesäleirille Saksan Freis-
tattiin 24.–31.7.

Leirillä oli asunnottomia ihmisiä ympäri 
Euroopan mm. Suomesta leirille osallistui kaksi.

Leiri oli ainutlaatuinen EU-alueella ja se tulee 
saamaan jatkoa kesällä 2017. Sata leiriläistä oli 
tyytyväistä ja leirin järjestelyt olivat erinomaiset.

Samaisella leirillä kokoontui myös HOPE- 
Homeless People järjestö, joka on Euroopan asun-
nottomien oma järjestö. Suomen edustaja oli pai-
kalla. Joukko oli kansainvälinen; Hollanti, Tanska, 
Irlanti ja Saksa oli myös paikalla edustajineen.

Asunnottomien yö on perinteiseen tapaan 
17.10. Valmistelut eri paikkakunnilla ovat täydessä 
käynnissä. Päivä alkaa Sumppitempauksella. Päi-
vän mittaan Vaasanaukio tulee olemaan tapahtu-
man toinen keskeinen paikka ja illalla sytytetään 
Asunnottomien yön tuli klo 19.00

VVA ry toivoo 
runsasta 
osanottoa.
Syksyn tuimat tuulet 
lähestyvät ja asunnoton 
ihminen tarvitsee mei-
dän apuamme. Jokainen 
osallistukoon voimien ja 
kykyjensä mukaan hei-
dän olonsa helpottamiseen. Lämpimät vaatteet 
ovat tervetulleita lahjoituksia. Tulkaa mukaan.

Asunnottomien määrä on pysynyt melko sta-
biilina, mutta parempaan suuntaan ei ainakaan 
radikaalisti olla menossa. Pieniä asuntoja ei ole 
tarjolla, kun opiskelijat ovat saapuneet pääkaupun-
kiin ja paine pienien asuntojen suhteen on kova. 
Meille järjestönä yksikin asunnoton on liikaa.

Reijo Pipinen
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VIIME TALVENA useita ulkomaalaisia 
asunnottomia ihmisiä jäi kovien pakkasten 
aikana ilman lämmintä yösijaa Helsingissä. 
Kaupungin sosiaalipalvelut kieltäytyivät 
toistuvasti tarjoamasta heille hätämajoitusta, 
sillä asunnottomat eivät olleet helsinkiläisiä. 

Kaupungin toiminnasta nousi kohu. 
Kansalaisjärjestöt ja aktivistit ovat valitta-
neet siitä oikeusasiamiehelle. 

Tällä hetkellä kaupungin politiikka on 
käymistilassa. Talvella ulkomaalaisten hätä-
majoituksen ehtona oli välitön kotiinpaluu 
eikä hätämajoituspaikkojakaan ollut riit-
tävästi. Nyt virkamiehet ovat todenneet, 
että vanha tiukka linjaus ei olisi enää voi-
massa. Apulaisoikeusmies Maija Sakslinin 
aiemman ratkaisun mukaan ihmisiltä ei voi 

viedä perustuslain takaamaa perusoikeutta 
”välttämättömään huolenpitoon” vain sillä 
perusteella, että heillä ei ole virallista asuin-
paikkaa tai oleskelulupaa Suomessa. 

Emme kuitenkaan vielä tiedä, kuinka 
Helsinki aikoo varmistaa, että kaikilla on 
mahdollisuus hakeutua lämpimään ensi tal-
vena. Kaupunginhallitus -ja valtuusto käsit-
televät valtuutettujen Veronika Honkasalon 
ja Thomas Wallgrenin aloitetta hätämajoi-
tusoikeuden turvaamisesta syyskuun aikana. 
VVA on mukana vaikuttamassa, jotta kau-
punki päätyisi perusoikeuksia kunnioitta-
vaan ratkaisuun.

Mutta pitäisikö oikeuden lämpimään 
yösijaan kuulua myös ulkomaalaiselle, joka 
ei asu vakituisesti Suomessa? Monesti joku 

toteaa, että ensin pitäisi hoitaa suomalais-
ten asunnottomien asiat kuntoon. 

On kuitenkin meidän kaikkien yhtei-
nen etumme, että asunnottomuus nähdään 
ihmisoikeuskysymyksenä ja perusoikeuk-
sia kunnioitetaan Suomessa. Aina nimit-
täin löytyy niitä, jotka näkevät köyhyyden 
ensisijaisesti järjestys- ja poliisiasiana, joka 
pitää siivota näkyvistä.

Sellaisessa valtiossa, jossa perusoikeuk-
sien toteutuminen on yhdentekevää ja 
jokin ryhmä voidaan sysätä yhteiskunnan 
ulkopuolelle, kenenkään oikeudet eivät ole 
turvassa.

1.9.2016 Markus Himanen

HELSINKI PÄÄTTÄÄ KUULUUKO OIKEUS LÄMPIMÄÄN YÖSIJAAN KAIKILLE
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KESÄKUUN YLLÄTYSJUHLAT

20. kesäkuuta järjestön vapaaehtoinen, jota tunne-
taan Brother Christmas nimellä, järjesti saa-

ren asukkaille, vapaaehtoisille ja työntekijöille yllätyksenä 
Pikkujuhannuksen. Tarjolla oli hävikkiruoasta valmistettu 
gourmet-ateria, jonka Brother Christmas oli valmistanut itse. 
Kiireisestä päivästä huolimatta kävijämme ja osa henkilökun-
taa pääsivät osallistumaan ruokailuun ja päivän järjestäjä sai 
reilusti hienoa palautetta! 

Kiitos mahtavista juhlista! 

VARTIOSAAREN KESÄ  
ON OLLUT TÄYNNÄ TAPAHTUMIA 

Helsingin Vartiosaaressa sijaitsee Vailla vakinaista asuntoa ry:n päihteetön toiminta- ja virkistyspaikka, 
joka on tarkoitettu järjestön kävijöiden, jäsenten ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.

VARTIOSAARIPÄIVÄ ELOKUUSSA

21. elokuuta Vartiosaaripäivänä 
saari täyttyi ihmisillä. Läm-

min ja aurinkoinen sää houkutteli Varti-
osaareen peräti 1300 henkilöä. Ohjelma 
tarjosi vieraille musiikkia, teatteria, tai-

detta, herkkuja sekä luonnossa liikkumista. 
Vva ry:n mökillä vieraili reilu määrä jär-
jestön toiminnasta kiinnostuneita. Jär-
jestön henkilöstö, vapaaehtoiset ja asukit 
ottivat vieraita tarinoilla vastaan. 

T ämän kesän Vartiosaaren asukkaat Auli 
ja Pekka ovat saanet paljon aikaan. 
Saaren rutiinihommien hoitamisen 

lisäksi he rakensivat uudet rappuset ja uuden 
terassin. 

Lämmin kiitos teille!
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OLIPA SE halpaa tai edullista, viisasten 
tai tyhmien, menestyneitten, kidutettujen, 
orpojen, syrjäytyneitten, rikkaitten tai köy-
hien juoma. Se viina. Ja aivan sama mitä 
se maksaa, mistä se haetaan, mitä se on 
lajiltaan, koostumukseltaan tai merkiltään. 
Totuus on kuitenkin, että toisille se käy ja 
jopa sopii, mutta toisille ei.

Minä kuulun niihin etuoikeutettuihin, 
joille yksi olut on liikaa ja 10 000 olutta 
liian vähän.

Näin se vain menee ja on mennyt. Itse 
asiassa jo 40 vuotta. Paloviinan kirous pois-
tui 16.8.1976. Eikä toki aivan itsekseen. 
Töitä tein minä, päätökseni avuksi sain 
tukea, vertaistukea ja hyvän verkoston.

Mitä raittiudesta seurasi? Valtaa ja 
mammonaa, kauniita naisia, neljä huo-
netta ja keittiö?

Ei sinne päinkään.
Työmaa oli iso. Kun siihen saakka kän-

nissä pysyminen, krapulan poisto vei 24h/
vrk, oli edessä aivan eri näkymä.

Puistonpenkki ja ryyppykämpät jäi-
vät vaille minua. Mutta ei peräänikään 
kukaan huudellut.

Olin kolmekymmenvuotias. Ajoin ajo-
kortin, opin ravintolassa juomaan kahvia. 
Jälkimmäinen ei ollut alkuun onnistua mil-

lään. Tarjoilija 
tarjosi mukaan 
k o n j a k k i a 
tai likööriä. 
Sanoin, että 
pelkkä kahvi. 
Sitten tarjoi-
lija oivalsi, että 
olen autolla. 
Sanoin, että 
olen jalan. Sit-
ten hän oli sitä 
mieltä, että olen lääkekuurilla. Sanoin 
etten ole. Lopuksi päästin hänet pälkä-
hästä ja sanoin suoraan etten juo. Hän 
poistui epäuskoinen ilme kasvoillaan.

Kaveripiirikiusoittelua kesti vuoden 
päivät. Pidin pintani. Kävin vertaistuki-
tyhmässä. Aloin olla iloinen alkoholisti.

Rehellisyys kuuluu raittiuteni kulmaki-
viin. Siksi sanon, kun joku kehuu pitkää 
raittiuttani, että välillä on tylsää. Mutta 
siltikään en juo. Onneksi minusta ei tul-
lut ruikuttavaa ämmää, sormi suorana 
muita ojentelemassa oleva, jeesusteleva 
tekopyhä. Olenpahan vain alkoholisti, 
joka ei juo. 

Johnny-Kai Forssell
johnnymoi@luukku.com

AIVAN SAMA! Kolumni

K auppojen aukioloaikojen piden-
täminen on vaikuttanut vaihtele-
vasti lahjoitusruoan määrään. Mar-

ket-päällikkö Arto Hälikkä Hakaniemien 
Ympyrätalon S-marketista sanoo, että vähen-
nystä on ollut lähinnä tuorepuolella. Maito-, 
liha- ja einesruoissa hävikki on pienenty-
nyt jonkin verran. ”Voi olla, että hedelmä- 
ja vihannesosastolla myös. Leivästä on han-
kala sanoa.”

Pidempään säilyvien elintarvikkeiden, 
kuten juuston, einesten ja leikkeleiden päivä-
määriä ei joka päivä tarkisteta, joten niiden 
hinnatkin alennetaankin myös melko ajoissa. 
Sen sijaan maitojen ja lihojen päivämäärät 
katsotaan joka päivä.

”90-luvulla ruoanjako luotiin 
väliaikaiseksi järjestelmäksi, mutta 

aika pysyvältä tämä tuntuu.”

JONOT KASVUSSA,  
LAHJOITUSRUOKA  
VÄHENTYNYT VÄHÄN

Lahjoitusruoan määrä ei ole merkittävästi 
vähentynyt kauppojen pidennettyä aukioloaikojaan. 
Jonot sen sijaan ovat kasvaneet, ehkä pysyvästi.

Hälikkä uskoo, että hävikkiruoan määrän 
lasku johtuu siitä, että asiakasmäärät ovat kas-
vaneet aukioloaikojen pidentämisen myötä.

Sörnäisten K-marketin kauppias Jussi 
Kiiveri sanoo, että heillä aukioloaikojen 
pidentäminen ei ole vaikuttanut hävikkiin 
mitenkään. Hävikki on noin yhden prosen-
tin verran liikevaihdosta, 700 euroa viikossa, 
40 000 euroa vuodessa, Kiiveri luettelee.

Sörnäisten K-market lahjoittaa lähinnä 
leipää-, eineksiä- ja lihajalosteita.

Pienen soittokierroksen perusteella jaetta-
van ruoan määrä on vähentynyt vähän ja vas-
taavasti ihmisten määrä lisääntynyt.

Lahjoitusruoasta lämpimän lounaan tar-
joavassa Vva ry:n Vertais- ja vapaaehtoistoi-

minnankeskus Vepassa asiakasmäärä oli aikai-
semmin 25–30 ihmisestä päivässä, nyt se on 
noin 40, kertoo vertaisohjaaja Jan Nykänen.

Heikki Hursti kertoo, että kaupoista 
tulevan ruoan määrä on jonkin verran vähen-
tynyt. ”Jostain on vähentynyt, jostain saa ihan 
normaalisti”. Muutaman kuukauden ajan 
ihmisten määrä on pysynyt huomattavan kor-
kealla. Päivässä on käynyt 3500 ihmistä, kun 
normaali oli pitkään 2800. Joukossa on ehkä 
hiljattain työttömäksi jääneitä. ”Saa nähdä, 
kasvaako määrä vieläkin”, Hursti jatkaa. Lei-
pää tulee kaupoista kuulemma paljon, mutta 
lihaakin on ollut melkein aina riittävästi. 
”Aina joku alkaa loppua, mutta jaetaan sit-
ten jotain muuta”.

Liikuntamyllyn ruokajakelussa Mylly-
purossa sen sijaan kauppojen aukioloaiko-
jen pidentäminen on näkynyt. ”Lihapuo-
len tavaran määrä on noin puolet siitä, mitä 
oli ennen,” kertoo 
Sinikka Backman. 
Hänen mukaansa 
muuta tavaraa on 
tullut entiseen mal-
liin. ”Liha on se tärkein, mistä tehdään ruo-
kaa. Ikävää jos se joudutaan säästämään vii-
konlopulle.” Joinakin maanantaina lihaa ei 
olla voitu jakaa lainkaan. ”Maitotuotteita on 
ollut tosi hyvin, se paikkaa. Se on tällästä köy-
hän lottoa, asiakkaat tyytyväisiä, kun saavat 

painetta ennemmin yhteiskunnan päättäjien 
suuntaan.

”Sieltä tämä ongelma pitäisi ratkaista. 
90-luvulla ruoanjako luotiin väliaikaiseksi 
järjestelmäksi, mutta aika pysyvältä tämä 
tuntuu.”

Jecaterina Mantsinen

jotain. Kyllä se meistä itsestä tuntuu pahalta, 
jos jaettavasta on pula. Ei pelkällä leivällä 
elä”, Backman sanoo. On onni, että kaupat 
ovat pudottaneet hintoja. Toisaalta osa on 
kuitenkin ruoka-avun varassa.

Myös Myllypurossa ihmisten määrä on 
noussut. Maanantaisin kävijämäärä on n. 
600, kun ennen se oli n. 400. Kesällä edessä 

on ongelma. Mylly-
puron jakopiste on 
koko kesän auki, 
mutta ainakin kah-
den kuukauden ajaksi 

jakokertojen määrä joudutaan harventamaan 
kolmesta kahteen viikossa. Syynä ovat hen-
kilökuntavaje ja tavaran vähyys. ”Meitä on 
liian vähän. Työnjohtotaidollisista ihmisistä 
on pula.” Backman ymmärtää, että kaupat 
haluavat pienentää hävikkiään. Hän laittaisi 
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Haluamme kiittää kaikkia 
kyselyyn osallistuneita 

Hienosta palautteesta ja 
keHittämiseHdotuksista!

VEPAN ELÄMÄ

 Toukokuussa Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksessa – Vepassa 
toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin; keitä Vepan kävijät ovat, mitä mieltä 
he ovat Vepan toiminnasta ja mitä kehittämisehdotuksia heillä on? 
Vapaaehtoiseen ja nimettömään kyselyyn osallistui yhteensä 78 henkilöä, 
joista 55 olivat miehiä ja 23 olivat naisia.

Kuvat: Emmi Tulokas, Vlada Petrovskaja

Missä Vepan kävijät asuvat? 

Kyselyyn osallistuneista 35 henkilöä asui itse-
näisesti vuokralla, joista kahdella on hää-
töuhka. 15 Vepan kävijää kertoi asuvansa 
asumisyksikössä. 

Kyselyyn vastanneista 24 henkilöä olivat 
vailla asuntoa, heistä kuusi olivat naisia. Vailla 
asuntoa olevista 12 ilmoitti asuvansa ulkona 
tai kadulla. Ainoastaan kaksi Helsingissä kir-
joilla olevaa Vepan kävijää kertoi yöpyneensä 
Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa ja kol-
metoista henkilöä kaiken kaikkiaan kertoi 
yöpyvänsä ystävien-, kavereiden- ja tuttavien 
luona.  Kolme vastanneista kertoo olevansa 
vailla asuntoa parisuhdevaikeuksien takia. 
Kyselyyn vastanneista ainoastaan kaksi ker-

Keitä Vepan kävijät ovat?

toivat yöpyneensä sukulaistensa luona. 

Millä Vepan väki 
tulee toimeen? 
Kyselyyn vastanneista 22 kävijää saivat elä-
kettä, heistä yksi oli invaliditeettieläkkeellä. 24 
kävijää kertoivat saavansa peruspäivärahaa 
tai toimeentulotukea ja kymmenen henkilöä 
kertoi saavansa asumistukea. Neljä kävijää 
vastasi olevansa ilman minkäänlaista tulon-
lähdettä. Osa vastanneista kertoivat saavansa 
etuuksia, mutta kokivat joka tapauksessa ole-
vansa palvelujen piirin ulkopuolella. 

Terveydentilanne 
50 vastaajista kertoi, että heillä on päihdeon-
gelma, joista kolmellatoista henkilöllä oli myös 
mielenterveysongel-
mia ja 18:sta oli myös 
somaattisia sairauksia.

Kaikista kyselyyn 
osallistuneista henki-
löistä yhteensä 25 hen-
kilöä kertoivat, että heillä on somaattinen 
sairaus ja usea kävijä kertoi, että hänellä on 

22 henkilöstä jotka pitävät toimintaa erittäin 
tärkeänä ja heistä kahdeksan olivat kyselyn 
toteutuksen aikana vailla asuntoa. 15 Vepaa 
erittäin tärkeänä pitävät henkilöt käyvät toi-
mintakeskuksessa päivittäin, muut päivit-
täin käyvät henkilöt pitivät toimintakeskusta 
tärkeänä. 

Viisi henkilöä vastasi käyvänsä Vertais- 
ja vapaaehtoistoiminnan keskuksessa satun-
naisesti, muutaman kerran vuodessa. Neljä 
kysymykseen vastanneista kävijöistä kertoi 
vierailevansa toimintakeskuksessa ensim-
mäistä kertaa. 

Vepan hyvät puolet 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin kirjoittamaan 
vapaamuotoisesti, mitä hyviä asioita Ver-
tais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksen – 
Vepan toiminnassa on? Ruoan merkityksel-
lisyyttä nostivat esiin 23 kyselyyn vastannutta 
henkilöä. Muita esille nousseita hyviä asioita 
olivat vaatteiden ilmaisjako, josta mainitsi 7 
henkilöä. 
”Henkilökunta on mahtavaa ja muka-
vaa sakkia.” 

Matalankynnyksenpaikkana pidettyä Vertais- 
ja vapaaehtoistoiminnan keskuksen – Vepan 
kerrottiin olevan hyvänhenkinen paikka ja 
henkilökunta sai kehuja. Ilmapiiri kuvailtiin 
mukavaksi ja rehdiksi. Peräti seitsemän hen-
kilöä mainitsi henkilökunnan olevat mukavaa 
ja neljä korosti ilmapiirin olevan mieluisaa. 
”Kiitos että olette olemassa, olette 
pelastaneet kylmästä ja olen aina läh-
tenyt masu täynnä ja tyytyväisenä. Kii-
tos vielä!”
Huonoina asioina pidettiin se, että Vepa on 
liian vähän auki ja tila on liian pieni. Myös 
peseytymismahdollisuuden puute nousi esiin 
ja kävijät toivoivat, että pyykkejä saisi pestä.
”Isommat tilat, suuri määrä kävijöitä 
on sullottu pieneen tilaan.” 
Avoimissa kysymyksissä kävijöiltä kysyttiin, 
mitä asioita he haluaisivat muuttaa Vepan 
toiminnassa. 33 henkilöä jätti vastaamatta 
kysymykseen tai ilmoitti, ettei osaa sanoa. 16 
henkilöä ilmoitti, ettei halu muuttaa Vepan 
toiminnassa mitään. 
”Hyvää: Janin pöperöt + kahvit ja lei-
vät! Huonot: ---”

erilaisia haavaumia ja ruhjeita.
Nälkää oli satunnaisesti nähnyt 31 kyse-

lyyn vastannutta ja kolme ihmistä vastasi näh-
neensä nälkää päivittäin. 

Mikä voisi auttaa 
Vepan kävijöitä?

Kyselyssä tiedusteltiin, mikä auttaisi kuta-
kin kävijää sillä hetkellä ja mitä apua hän 
katsoi tarvitsevansa. Kävijät, joilla ei ollut 
asuntoa, toivoivat saavansa oman asunnon 
tai apua sen hankkimisessa. 13 kertoi tarvit-
sevansa asunnon ja kaksi haluavansa apua 
asunnon etsinnässä. Seitsemän henkilöä kertoi 
tarvitsevansa taloudellista tukea. Yksi heistä 
mainitsi velkaneuvonnan ja yksi tarvitsevansa 
apua rahan-hallintaan liittyvissä asioissa. 11 

ihmistä kertoi, että eni-
ten heitä auttaisi työ-
paikka. Muita toiveita 
yleistilanteen paranta-
miseksi oli parisuhde, 
uusi ystäväpiiri, puhe-

seura, ruoka, kuntouttava työ, asumisneu-
vonta, paperiasioiden hoito ja raittius. 

Muutosehdotuksia tuli 29 kyselyyn vastan-
neelta kävijältä. Eniten muutosehdotuksia 
tuli Vepan tilaan liittyen. 8 kävijää toivoi, että 
Vepa olisi pitempään auki ja myös viikon-
loppuisin. Seitsemän henkilöä toivoi isom-
pia tiloja. 
Muut kehittämisehdotukset: henkilökuntaa 
toivottiin lisää; enemmän taloudellisia resurs-
seja; mahdollisuutta tavata sosiaalityönteki-
jää; peseytymismahdollisuus ja pyykinpesu 
sekä enemmän tietokoneita käyttöön. 
”Saa viettää aikaa vertaisten kanssa, 
sekä samalla saan auttaa muita, joita 
pystyn vapaaehtoisena auttamaan.” 

SUURIN OSA KYSELYYN VASTANNEISTA PITÄÄ  
TOIMINTAA TÄRKEÄNÄ JA KÄY VEPASSA PÄIVITTÄIN
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Juho Saari

Huono-osaiset -Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla.
Gaudeamus, 2015

J uho Saari on sosiologi, tietokirjai-
lija ja hyvinvointisosiologian professori 
Itä-Suomen yliopistossa. Kirjassaan 

Huono-osaiset –Elämän edellytykset yhteiskunnan 
pohjalla hän käsittelee perusteellisesti syrjäy-
tymisen ilmiötä, asunnottomia, leipäjonoissa 
ja neulanvaihtopisteissä käyviä ihmisiä, suo-
malaisen hyvinvointivaltion murenemista 
ja sosio-ekonomista eriarvoi- suutta. Kirja 
on erityisen ajankohtainen nyt 
kun hallitus leikkaa julkisista 
menoista kuten sosiaalietuuk-
sista ja koulutuksesta. Saari 
lähestyy huono-osaisuutta 
notkelman ja muukalaisuu-
den käsitteiden kautta. Not-
kelma kuvastaa yhteiskunnassa 
maisemaa jossa asuvilla ihmi-
sillä on vain vähän resursseja, 
esimerkiksi työ- ja koulutus-
mahdollisuuksia. Muukalai-
suuden käsite kuvaa sitä miten 
hyvinvoivalle enemmistölle 
marginalisoidut ryhmät vaikkapa köyhät, 
asunnottomat ja päihdeongelmat ovat muu-
kalaisia, ihmisiä jotka ovat muita, vieraita, 
joihin ei ole henkilökohtaista kosketuspin-
taa. Saari kirjoittaa myös solidaarisuusva-
jeesta ja empatiakuilusta. Solidaarisuusvaje 
tarkoittaa hyväosaisten haluttomuutta tulon-
tasauksiin, empatiakuilu taas kuvaa kyvyttö-
myyttä eläytyä ja ymmärtää eri sosiaaliluo-
kassa eläviä ihmisiä. 

Syynä yhteiskunnalliseen eriarvoistumi-
seen Saari näkee sekä sosiaalipoliittiset ratkai-
sut että erilaisissa sosio-ekonomisessa asemissa 
olevien elinpiirien eriytyimisen. Kirjassa käsi-
tellään asunnottomuutta sekä rakenteellisena 
ongelmana että yksilöiden elämänhallintaan 
liittyvänä ongelmana. Suurimpana rakenteel-
lisena ongelmana Saari näkee sosiaaliturvan 
alhaisen tason ja asumiskustannusten kal-
leuden. Kritiikkiä saa myös sosiaalipalvelui-
den sirpaleisuus, se että vaikka usein ihmisen 
ongelmat kasautuvat, asunnottomuus linkittyy 

päihdeongelmaan tai köyhyys mielenterveys-
ongelmiin, apua esimerkiksi toimeentuloon, 
asunnottomuuteen, päihde- tai mielentervey-
songelmiin pitää hakea eri luukuilta. Kiitosta 
sen sijaan kirjassa saa 2008 alkanut pitkäai-
kaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ja 
asunto ensin –malli. Malli perustuu siihen, 
että päihteettömyyttä ei tukiasunnoissa asu-
vilta edellytetä, vaan asukkaat saavat itse päät-

tää päihteidenkäytöstään. 
Suomessa ei vallitse yhte-

näistä poliittista näkemystä 
siitä mitä kasaantuvalle huo-
no-osaisuudelle tulisi tehdä. 
Oikeisto korostaa yksi-
lön omaa vastuuta ja aloit-
teellisuutta työllistymiseen 
ja omaan elämänhallintaan 
nähden, vasemmisto taas kan-
nattaa tulonsiirtoja keinona 
tasata sosio-ekonomista eriar-
voisuutta. Saari pitää tärkeänä 
hyvinvointivaltion vuotavan 

pohjan tilkitsemistä. Syyperustaisia tulon-
siirtoja ja palveluja asunnottomille, mielen-
terveys- ja päihdeongelmaisille. Kovinkaan 
kokreettisia ratkaisuedotuksia Saari ei kirjas-
saan kuitenkaan esitä. Huono-osaisuudessa 
on kyse toki monisyisestä ongelmasta, joka 
kytkeytyy talouden suhdanteisiin, rakenteel-
liseen työttömyyteen, yksilöle kasaantuneisiin 
vastoinkäymisiin, joten mitään suoraviivaisia 
ratkaisuja ongelmaan ei varmastikaan ole.

Kirja sisältää paljon yksityskohtaista tut-
kimustietoa, tilastoja ja sosiologian termi-
nologiaatilastotietoa ja saattaa sen takia olla 
maallikolle puuduttavaa luettavaa. Lihaa ja 
verta hieman paperinmakuiseen tekstiin tuo-
vat asunnottomien ja köyhien omat elämän-
tarinat. Ne auttavat myös empatiavajeeseen 
enemmän kuin mikään tilastotieto, ihmisen 
elämäntarinaan, vastoinkäymisiin ja onnis-
tumisiin kun on mahdoton olla eläytymättä.

Satu Manninen

Kirja-arvosteluOLISIKO AIKA MUUTTAA ASENTEITA?  
– EI MITÄÄN MEISTÄ ILMAN MEITÄ!

Vailla vakinaista asuntoa ry:n 
hallinnoiman Omat avaimet 2: 
Kokemusasiantuntijat koulut-
tajina ja mentoreina -projektin 
tavoitteena on seuraavan kolmen 
vuoden aikana vahvistaa koke-
musasiantuntijoiden roolia asun-
nottomien palveluiden suunnit-
telussa, kehittämisessä ja myös 
käytännön toteutuksessa.

Projektin avulla tuetaan asunnot-
tomuustoimijoita hyödyntämään 
kokemusasiantuntijoiden erityis-
osaamista tarkoituksenmukai-
sesti ja kokemusasiantuntijoille 
tarjotaan mentorointia moninai-
sissa rooleissa toimimiseen.

Näihin tarpeisiin pyritään vas-
taamaan tarjoamalla kunkin 
kunnan tarpeisiin räätälöityjä 
koulutuksia, työpajoja ja kon-
sultointia asunnottomuusken-
tällä toimiville yhteisöille ja 
organisaatioille.

Annan mielelläni lisätietoja.
Carole Brady carole.brady@
vvary.fi / puh. 050 443 1063

INFO

NOTKELMIEN ASUKKAAT

Hanke tarjoaa koulutus- ja kon-

sultointiapua asunnottomuus-

kentällä toimiville tahoille ja pai-

kallisille kokemusasiantuntijoille

KOHTAA IHMINEN IHMISENÄ

Kokemusasiantuntijat sijoittuvat vaki-

tuiseksi osaksi työryhmiä ja verkostoja, 

joissa suunnitellaan asunnottomien 

palveluita

ENTISAIKOJEN JUNANLÄHETTÄJÄ ON 

KUIN KOKEMUSASIANTUNTIJA PALVE-

LUIDEN SUUNNITTELUSSA

Käydään avointa vuoropuhelua osallisuuden ja kokemus-

asiantuntijuuden lisäämiseksi asunnottomuuskentällä

Ei ole tyypillistä asunnotonta – lokerointi tuomitsee

Yhteistyötoimijoiden kanssa luodaan 

tapa työskennellä palveluiden käyttä-

jien/kokemusasiantuntijoiden kanssa

KOKEMUSASIANTUNTIJA - AMMATTI-

LAINEN -TYÖPARITYÖSKENTELY MUR-

TAA ASENNESEINIÄ

Asunnottomista ja asunnotto-

muutta kokeneista muodostuu 

verkosto

ET TARVITSE KOULUTUSTA, KUN 

PUHUT KOKEMUKSISTA. MILTÄ 

KUULOSTAISI TOIMIA FREELAN-

CER-KOKEMUSASIANTUNTIJANA?

Kokemuksen ääni 

mukaan palveluiden 

suunnitteluun

ASENTEET KEHITTÄMIS-

TYÖN JARRUNA

Kokemusasiantuntijalla on 

sen kaltaista tietoa, jota ei voi 

opiskella

KOKEMUSASIANTUNTIJA ON 

KUIN SANAKIRJA. KUN SEN KER-

RAN AVAA, TÄYTYY MUISTAA, 

ETTÄ SANOJEN TAKANA ON MYÖS 

TUNTEET

Kokemusasiantuntijuudella tuo-

daan palvelujen käyttäjän tar-

peet näkyville

ONKO PALVELUISSA HYVIN-

VOINTIVALTION LEIMA? HYVIN-

VOINTI KUULUU KAIKILLE!

Vaikuttamismahdolli-

suudet motivoivat

KUMMAN VALITSET, HYÖ-

DYNNETYKSI VAI KUUL-

LUKSI TULEMISEN?

Loppujen lopuksi kai-

ken takana on halu 

elää elämäänsä
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”JA PAPPI se saarnata paukuttaa ja juo, 
hän palkkansa pitäjältä toimittaa ja juo, voit 
juustot ja munat hän rouvallensa kantaa ja 
sielunsa, sydämensä sairaille antaa, ja juo 
ja laulaa, juo ja laulaa, juo ja juo ja juo”. 

Kas tässä meille langenneille tai pyhille 
suomalaisille papin malli vuosisatojen takaa, 
kansanlaulun muodossa: pappi, joka rehe-
västi, jopa rehvastellen elää omaa ainutker-
taista elämäänsä osana (maaseutu)yhteiskun-
taa. Luontaistalouteen viittaavat sanat ”voi, 
juusto ja muna” kertovat ajasta, jolloin pap-
pikin sai osan palkastaan luonnontuotteina. 
Mutta olennaisinta näissä säkeissä on ehdo-
ton halu mukautua siihen, mikä papin työssä 
on antoisinta, mutta samalla vaikeinta: kul-
kea kappaleen matkaa niiden ihmisten seu-
rassa, joiden elämänosa on kaikkein vaikein. 
Mutta ei papin elämästä iloakaan puutu – 
tässä se vain toteutuu alkoholin siivittämänä.

Lieneekö joskus jossain Suomessa elänyt 
pappi, josta tämäkin laulu on saanut innoi-
tuksensa? Melko varmasti kyllä, sillä on 
helppo kuvitella tosielämän eläneitä pahem-
piakin pappeja. Mutta nyt on nyt, ennen 
pappia suojeli hänen yhteiskunnallinen, vir-
kamieheen rinnastettava asemansa. Nyt on 
toisin: jos entinen kunnioitus on mennyt, 

papin vahvuudetkaan eivät riitä suojele-
maan häntä murskakritiikiltä.

Julkisuuden iloista ja kiroista on saanut 
nauttia aivan piripintaan saakka ortodok-
sipappi isä Mitro. Mies ehkä nipin napin 
välttää syytteet seksuaalisesta häirinnästä, 
sillä hänen kohdallaan on puhe ehkä vain 
käytöstavoista, jotka ovat olleet papille 
”sopimattomia”. Emme saa koskaan tie-
tää, jos papin tehtävien hoidossakin on 
ollut toivomisen varaa, sillä tällaiset asiat 
käsitellään Suomessa joko huhupuheiden 
pohjalta tai sitten oikeudessa; voi olla, että 
jälkimmäinen toteutuu. Näin siis on käy-
nyt isä Mitrolle, jonka ongelmat johtuvat 
vain siitä, että hän aikoinaan ajautui VÄÄ-
RÄÄN seuraan. Ja mikähän tuo seura on?

Jos pappi haluaa mittauttaa kannatuk-
sensa jonkun eduskuntapuolueen listoilla, 
hän voi tehdä 

sen ottamatta 
riskejä. Silloin 
kannattaa vaa-
tia Jumalan val-
takuntaa maan 
päälle tässä ja nyt. Tällainen vaatimus on 
kohtuuton, mutta tässä myydäänkin, ajan 
tavan mukaan, jotakin sellaista, joka ”voisi 
olla”. Tämä ei voi. Mutta kun oletusarvo 
on, on että papilla menee elämässä parem-
min kuin keskivertokansalaisella riittää, että 
pappi lupautuu VAHVISTAMAAN niiden 
ääntä, joiden edusmiehenä hän eduskun-
nassa mahdollisesti toimisi, siis ei omaansa. 
Henkilökohtainen vastuu? – ei vieläkään 
henkilökohtaista vastuuta. Ja, olinpa aivan 
unohtaa: perinteet! Papin kannattaa pitää 
esillä näkökulmaa, jonka mukaisesti me 
kaikki olemme osana Suurta Suunnitelmaa, 
maallista tai hengellistä, joka ammentaa voi-
mansa menneisyydestä. Tämä todellisuus 
tai näkökulma on vain jo monelta hämär-
tynyt, mutta sen voi jokainen omalta koh-
daltaan voittaa takaisin, suuntautua siihen 
niiltä sijoiltaan käsin, tässä ja nyt. Entäpä 
nykytilanteen suhde toivottuun tulevaisuu-
teen? Ei täsmällistä nykytilanteen määrit-

telyä, ei myöskään tiettyä todennäköistä 
tulevaisuutta, ei myöskään sitovaa henkilö-
kohtaista vastuuta – valitan.

Mutta näin siis EI isä Mitro. Hän tuli, 
näki, ja voitti, tuli valituksi – vastoin oman 
kirkkonsa perinteitä. Ei voida sanoa, että 
edes hänen puolueensa olisi ollut hänen 
valintansa takana. Naimatonta ortodoksi-
pappia koskee selibaattivelvoite – rajoittava 
velvoite lähi-ihmissuhteita ajatellen. Nyt 
siis voimme vain arvuutella, miksi hän tuli 
valituksi sinne minne tuli, vieläpä äänivyö-
ryllä. No niin – hän tuli kirkkonsa ulkopuo-
lelta, puolueensa ulkopuolelta, perheensä 
ulkopuolelta. Hän oli kansanmies – papit 
eivät välttämättä ole. Varmasti hyvä ihmi-
nen – pappien on oltavakin, ainakin vir-
kansa puolesta. Ja kuitenkin, näine ominai-
suuksineen hän oli, kuten sanoin, ajautunut 

VÄÄRÄÄN 
seuraan. Huo-
maan, että 
utelias lukija 
nyt viimeis-
tään odottaa 

minulta tuon OIKEAN seuran määritte-
lyä, sellaisen jatkuvuutta edustavan. Jatku-
vuus on tässä: tervetuloa takaisin, isä Mitro! 
Kaiken kokemasi jälkeen, pidä kohtuulli-
nen suruaika. Otit isoja riskejä, ehkä tie-
tämättäsi. Koit kovia kolhuja – väistämä-
tön seuraus. Mutta nyt: tasaa tilit Jumalasi 
kanssa – meidän Jumalamme. Odotamme 
Sinua takaisin ilman selittelyjä, Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumi etunenässä. Jalois-
sasi ei ole enää höttöä; ponnistat nyt kovalta 
maaperältä. Me tarvitsemme Sinua, evan-
keliumi tarvitsee Sinua. Aamen.

Kirjoittaja on helsinkiläinen työnohjaaja 
ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
pappi. Hän työskentelee rata-asenta-
jana Oy VR Track -yhtiön palveluksessa 
pääkaupunkiseudulla.

esa.uusi-kerttula@hotmail.com

KolumniHYVÄ PAPPI VAI PAHA PAPPI – KENPÄ TIETÄIS SEN?! 

 ”Jos pappi haluaa mittauttaa 
kannatuksensa jonkun 

eduskuntapuolueen listoilla, hän 
voi tehdä sen ottamatta riskejä.”

V va ry on saanut Taiteen edistä-
misen keskukselta rahoituksen 
vuodeksi 2016 Junailijankujan 

asumisyhteisössä toteutettavaan taiteen 
eri muotoja hyödyntävään hyvinvointi-
projektiin. Projektiin on palkattu kaksi 
näyttelijää. 

Kukan päivän tapahtuma oli asuk-
kaiden ja henkilökunnan ideoima tapah-
tuma ja toimi samalla Pasilaviikon aloi-
tuksena. Tapahtumaan osallistui n. 50 
henkilöä alueen ja talon asukkaita sekä 
yhteistyökumppaneita. 

Pihatapahtumaa varten asukkaat oli-

vat pitäneet pihatalkoot, jossa alue oli 
siivottu ja pihaan tehty kukkaistutuksia. 

Tapahtumassa pidettiin leikkimielisiä 
kilpailuja ja siellä esiintyi orkesteri Mais-
teri T sekä pelleryhmä jotka harjoittele-
vat asumisyksikössä. 

Tapahtumassa oli kahvitarjoilu, mak-
karanpaistoa ja vapaaehtoiset paistoivat 
vohveleita. Kaksi vapaaehtoista kam-
paajaa antoivat lisäksi panoksensa ja 
leikkasivat asukkaiden hiuksia tapahtu-
man ajan. 

Sanna Tiivola

JUNAILIJANKUJALLA 
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”julkista raHaa saadakseen 
liikuntajärjestöjen on 
kuitenkin aikaisempaa 

vaHvemmin kyettävä osoittamaan 
paikkansa raHoituksen saajina 

sekä tärkeinä elementteinä 
suomalaisessa yHteiskunnassa.”

L iikuntajärjestökentällä on tapahtu-
nut viime aikoina paljon. Suomalais-
ten huono olympiamenestys, pienen 

maan Islannin menestys jalkapallon MM-ki-
soissa sekä keskustelu suomalaisten liikkumat-
tomuudesta, ovat olleet otsikoissa, jos eivät 
päivittäin, niin ainakin viikoittain. Tämän 
lisäksi opetusministeriön laatimassa tarkastuk-
sessa Suomen olympiakomitean rahan-
käytöstä on ilmennyt puutteita ja ministeriö 
perii komitealta osan tuista takaisin. Viimeai-
kaiset tapahtumat kertovat paljon suomalai-
sen urheilu- ja liikuntakentän ongelmista ja 
ei tarvitse olla suurikaan fakiiri todetakseen, 
että jotain uutta on keksittävä. Tilanteeseen 
ollaan vihdoin tarttumassa ja liikuntajärjes-
töjen on osoitettava 
aikaisempaa selvem-
min merkityksensä 
julkisen rahoituksen 
saajina.

Liikuntajärjestöjen 
julkinen rahoitus tulee 
pääosin suomalaisten 
rahapeliyhdistysten 
voitoista, joista suomalaiseen urheiluun ja lii-
kuntaan jaetaan varoja. Aikaisemman kolmen 
rahapeliyhtiön Veikkauksen, Raha-auto-
maattiyhdistyksen ja Fintoton yhdistä-
minen yhdeksi yhtiöksi on tarkoitus saattaa 
voimaan vuoden 2017 puolella. Muutoksen 
taustalla on Euroopan unionin suunnalta 
tuleva paine, jossa nykyinen järjestelmä näh-
dään kilpailua vääristävänä tekijänä. Toisaalta 
yhtiöt yhdistämällä halutaan säilyttää myös 
valtiollisen rahapeliyhtiön olemassaolo, joka 
on ollut perinteisesti elintärkeä rahalähde suo-
malaisille yleishyödyllisille toimijoille. Uuden 
yhtiön suorittamassa rahanjaossa on syytä säi-
lyttää nykyisenlainen jakauma, jotta rahoituk-
sen muutokset eivät aiheuta yleishyödyllisellä 
järjestökentällä nopeavaikutteisia ongelmia.

Julkista rahaa saadakseen liikuntajärjes-
töjen on kuitenkin aikaisempaa vahvemmin 
kyettävä osoittamaan paikkansa rahoituksen 
saajina sekä tärkeinä elementteinä suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Hallinnon rahoittami-
sen sijaan on panoksia pystyttävä aikaisem-
paa vahvemmin kohdistamaan suomalaisten 
liikuttamiseen ja tätä kautta myös menestyk-
seen huippu-urheilussa. Useat kansalliset ja 

LIIKUNTAJÄRJESTÖKENTTÄ JA  
LIIKUNNAN RAHOITUS MURROKSESSA

kansainväliset tutkimukset osoittavat, että 
huippuja syntyy paremmin sellaisissa järjes-
telmissä, jossa koko kansan liikuttamista ja 
harrastusliikuntaa tuetaan huippujen nuo-
rena seulomisen sijaan.

Olympiakomiteaa ja Valoa ollaan parai-
kaa yhdistämässä olympiakomiteavetoiseksi 
toimijaksi. Olympiakomitean päätehtävä on 
luonnollisesti edistää huippu- ja kilpaurhei-
lua, joten monet tahot ovat ilmaisseet huo-
lensa nykyisestä kehityksestä. Olympiakomi-
tean sisällä toimiva huippu-urheiluyksikkö on 
saanut lisäksi ankaraa palautetta rahankäy-
töstään ja tehottomuudestaan. Rion olym-
pialaisten suomalaisten urheilijoiden menes-
tymättömyys kertoo paljon, eteenpäin ei ole 

menty.
Liikuntajärjestö-

kenttä kaipaa yhä 
vahvemmin koko 
kansan l i ikutta-
misesta vastaavaa 
tahoa. Tässä kohden 
Suomen Työväen 
Urheiluliiton kal-

taisten toimijoiden on kyettävä ottamaan 
vahvempaa roolia suomalaisten liikuttami-
sesta. Yhteistyössä seurojen kanssa on kyettävä 
rakentamaan matalan kynnyksen liikuntaan 
kannustavaa järjestelmää, joka huomioidaan 
myös valtionavuissa. Ajattelutapa on käännet-
tävä ylösalaisin, huippujen koulimisesta liik-
kuvan kansan tukemiseen. Seurat eivät voi 
toimia tässäkään kohden yksin, vaan uusia 
tuulia, ajatuksia ja yhteistyökumppanuuk-
sia on haettava rohkeasti yhteiskunnan eri 
osa-alueilta. Pokemon Go oli kesän hitti-
tuote. Sen sanotaan liikuttaneen nuoria enem-
män, kuin yksikään liikuntajärjestö ja sen seu-
rat yhteensä. Tämä on itsessään jo esimerkki 
siitä että paljon parjattu tietotekniikka voi 
olla jopa ratkaisu nuorten liikkumattomuu-
teen. Rohkeita askelia on kyettävä ottamaan. 
Ratkaisu liikkumattomuuteen voi löytyä usein 
sieltä, mistä sitä vähiten osaa etsiä.

Riku Ahola

Kirjoittaja on Helsingin Liikuntalau-
takunnan puheenjohtaja sekä Suomen 

Työväen Urheiluliiton ensimmäinen 
varapuheenjohtaja.

E uroopan Unioni ei ole onnistunut teh-
tävässään jakaa hyvinvointia kansa-
laisilleen; talouskriisi ja -kuri jatkuvat, 

tuloerot kasvavat ja sen myötä asun-
nottomuus Euroopassa. Myös Suo-
messa havaittu nuorten asunnottomuu-
den lisääntyminen on koko Euroopan 
laajuinen trendi. Lisäksi Eurooppa on 
kohdannut muita, vähemmän ennalta 
arvattavia kriisejä, jotka ovat seurausta 
Eurooppaan pyrkivien sotaa ja köy-
hyyttä pakenevien 
ihmisten suuresta 
määrästä. Muun 
muassa nämä ylei-
semmät teemat oli-
vat esillä konferens-
sin keskusteluissa. 

Asunnottomuus 
koskettaa miljoonia ihmisiä Euroopassa joka 
vuosi. Alati kasvavat asunnottomuusluvut 
ovat äärimmäisin reflektio yleisistä asunto-
markkinoiden muutoksista: Feantsan arvion 
mukaan jopa 11 miljoonaa kotitaloutta on 
vaarassa joutua muuttamaan halvempiin 
asuntoihin puolen vuoden kuluessa ja 6 mil-

joonaa kotitaloutta ovat jäljessä vuokran- tai 
lainanmaksuistaan. 

Asunnottomuus on ajankohtainen sosi-
aalipoliittinen kysy-
mys koko Euroo-
pan tasolla. Asunto 
ensin -periaatteen 
mukaiset strate-
giat ovat yleistyneet 
Euroopan Unionin 
maissa, koska ne 

ovat kaikkein tehokkaimpia keinoja 
ongelman ratkaisussa. Malli kehitet-
tiin 90-luvun alussa New Yorkissa, 
josta se on tuotu Euroopan maihin. 
Konferenssia isännöineessä Belgiassa 
tehtiin kokeilu sekä seurantatutkimus, 
jossa verrattiin asunto ensin –mallia 
perinteisiin portaikko-malleihin. Mal-

lin edut ovat kiistattomat. 

Kahden vuoden jälkeen 
tulos oli hämmästyttävä
Asunto ensin -malliin osallistuneista 90% asui 
edelleen itsenäisesti, kun perinteisen avun pii-
rissä olleista vain 48% onnistuivat asumaan 

VIPUVARTTA ASUNNOTTOMUUDEN 
TORJUNTAAN EUROOPASTA

Vva ry:n delegaatio osallistui FEANTSA:n vuotuiseen asunnottomuustyön 
konferenssiin sekä HoPe:n – eurooppalaiseen asunnottomien 
kattojärjestön tapaamiseen kesäkuun alussa Brysselissä

alati kasvavat 
asunnottomuusluvut 

ovat äärimmäisin 
reflektio yleisistä 

asuntomarkkinoiden 
muutoksista

myös suomessa 
Havaittu nuorten 

asunnottomuuden 
lisääntyminen on 

koko euroopan 
laajuinen trendi

itsenäisesti kahden vuoden kuluttua tutki-
muksen aloittamisesta. Kustannustehokkuu-
den lisäksi asunto ensin –mallilla on havaittu 
muita positiivisia pitkäaikaisia vaikutuksia 
sekä yksilöön kuin ympäröivään yhteiskun-
taan. Tämän lisäksi olisi varmistettava asun-
nottomuutta kokeneiden osallisuus palveluita 
suunniteltaessa, mikä on mm. Vva ry:n Omat 
Avaimet –hankkeen kärkiviesti.  

Talouskuri kurjistaa myös 
asunnottomuusjärjestöjen 
taloutta
Viimeisenä matkapäivänä Feantsan vuosiko-
kous valitsi uuden hallituksen ja ensimmäistä 
kertaa historiassa asunnottomuutta kokenut 
henkilö valittiin asunnottomien eurooppalai-
sen kattojärjestön hallitukseen. Vva ry onnit-
telee tanskalaista Ole Svenseniä! 

Hallituksen valinnan, tilinpäätöksen vah-
vistamisen ja muiden muodollisuuksien lisäksi 
vuosikokouksessa todettiin, että Euroopassa 
talouskuri on vaikuttanut ja tulee vaikutta-
maan jäsenjärjestöjen talouteen leikkauksien 
merkeissä. Tämän myötä kilpailu rahoituk-
sesta tulee kovenemaan. 
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O n syntynyt valitettava tilanne, kun 
ihmiset vaikuttavat joutuneen väli-
kappaleiksi palveluita myyvien ja 

ostavien tahojen välille. Asunnottomaksi 
jääminen, sairastuminen, läheisen kuolema, 
ikääntyminen, rikoksen uhriksi tai rikosseu-
raamusta suorittamaan lähtevän ihmisen elä-
mäntilanteet avaavat myös mahdollisuuden 
kohtuuttomalle hinnoittelulle. Näitä sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluita tarvitaan krii-
siytyneessä elämäntilanteessa olevan ihmisen 
auttamiseksi.

Palveluita ostamaan ”pakotettu” julkinen 
palvelujärjestelmä on vaikeassa tilanteessa, 
kun sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin on 
sisällytetty velvollisuus auttaa avuntarpeessa 
olevan elämäntilanteen muutoksissa. Vai-
keassa tilanteessa ovat myös järjestöt, yhtei-
söt ja seurakunnat, joiden tehtäviin kuuluu 
haavoittuneiden ihmisten kohtaaminen. Kil-
pailutuslaki ei sinänsä vielä käsittääkseni var-
mista kohtuullista hinnoittelua, vaan antaa 
suunnan palveluita tarjoavien tahojen osalta 
hinta-laatu suhteessa edullisimman palveluita 
tuottavan tahon löytämiselle.

Vaikuttaa siltä, että mitä suurempi on inhi-
millinen hätä, sitä enemmän kerääntyvät inhi-
millisen kärsimyksen seurauksena myös ”tiliä” 
tekevien joukot ottamaan omansa, ja määrit-
telemänsä oikeutetun tason palveluiden toi-
mittamisesta ja järjestämisestä.

Tämä voi olla hiukan provosoivaa, mutta 
olenko täysin väärässä? Kukin arvioikoon 
omassatunnossaan, onko kohtuullista, kun 
heikoimmassa ja haavoittuneimmassa ase-
massa olevien ihmisten tilanteiden myötä 
vaikuttaisi syntyvän yhä uusia ”bisneksiä”. 
Emme kykene huolehtimaan heistä, jotka 
ovat kaikkein tarvitsevammassa asemassa, jol-
lemme tunnusta tarvetta hillitä voiton tavoit-
telua yhteiskunnassamme. 

Liikkuvan tuen yksikön kirjoittaja

KRIISIYTYNEET ELÄMÄN- 
TILANTEET – MAHDOLLISUUS 
VÄÄRISTYNEILLE PALVELUIDEN 
HINNOITTELULLE?

V artiosaaren tukikohdassamme kesä-
kuussa istumme alas Nicon ja Ron-
jan kanssa heidän kertoessaan kuinka 

lopulta päätyivät Vva ry:lle työharjoitteluun. 
Vastaus tulee kuin yhdestä suusta – Arman 
Alizadin Pohjantähden alla ohjelman asunnot-
tomuutta käsitellyt jakso!

”Se oli tosi koskettava, mä olin miettinyt 
kesätyöpaikkoja Helsingistä, mut ne oli kaikki 
menny. Sitten näin Armanin ohjelman, ja olin 
että jes – tänne mä haluun töihin”, kertoo 
Ronja Ilander (23). ”Mä soitin suoraan Kii-
tureille (järjestön etsivän työn yksikkö Yökii-
täjä) ja ne ohjas mut soittaa Jussi Lehtoselle, 
sitä kautta mä päädyin tänne”, Nico Kouhia 
(25) puhuu reitistään Vva:lle. 

Vaikka sytyke toimeen ryhtymisestä lähti 
dokumenttiohjelmasta, Suomen asunnot-
tomuustilanne ei ollut tuntematon; Ronjan 
mukaan Helsingissä ilmiön näkee joka päivä 
kadulla kävellessään, Nico sen sijaan on koke-
nut asunnottomuutta myös itse. Hän asui 
kaksi vuotta One Way Missionin paikassa 
Espoossa, jota nuori mies kuitenkin muiste-

lee suurella lämmöllä. Asunnottomuus johti 
lopulta parempaan suuntaan elämässä. 

Molempien mielestä työ Vva ry:llä on 
näyttänyt asunnottomuuden karun todelli-
suuden. ”Jos ihmisellä ei ole asuntoa, ihmi-
nen ei ole silloin työkykyinen. Kun sä et pääse 
nukkumaan, sä oot tosi väsynyt ja sä et pysty 
tekemään mitään.” Molemmat ovat päässeet 
vierailemaan useimmissa Vva ry:n toiminta-
paikoissa, eniten työpäiviä on haastatteluhet-
kenä tullut päiväkesus Vepassa Vaasan-
kadulla. Parivaljakko auttoi muun muassa 
järjestämään kesäkuussa Vepan vaatejako 
tapahtuman 9.–10. päivä.

Innokkaat nuoret ovat myös turhautuneita, 
auttaminen ei aina onnistu. Motivaatiota olisi 
tehdä, mutta Helsingissä ei ole yksinkertaisesti 
ole tarpeeksi hätämajoituspaikkoja, minne 
ohjata ihmisiä. Olisi halu tehdä enemmän, 
kantaa vastuuta. Nähdä asioiden etenevän. 
Kaikki eivät myöskään kykene ottamaan 
apua vastaan tarjotulla hetkellä. Mutta ide-
oita nuorilta kuitenkin löytyy: 

MOTIVAATIOTA JA VASTUUTA

Tyhjät liiketilat asunnoiksi! Enemmän halpoja asuntoja! Asunnottomuuden poistaminen 
kansalliseksi tavoitteeksi! Pelastakaa Vartiosaari! 

Haastattelun kokosi  
Heidi Meriläinen 

Haastattelu

Ei  
kui-vaa  

jarkkolavila.net

Graafinen suunnittelu

taittoa

KUVIA YÖKIITÄJÄN TYÖN VARRELTA 2016 Kuvat YöKiitäjä
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TÖIHIN
Jatkis

K ävellessäni kohti kent-
tää kuulin jonkun nai-
sen huutavan

– Bacco mihin noin kiire?
Siinä vasta tajusin että olen 

melkein perillä ja siinä vierei-
sen Baarin terassilla istui Masan 
tilaama tulkki

– Pitäis kai mennä tonne työ-
maalle kattoo jos Masa on hyvällä 
päällä, ku aamu meni pitkäks.

– Ei sul sinne mikään kiire ole, 
siel on koneet töis ja Masakin on 
tulos tänne

– No kävipä hyvin, joten 
voin ottaa muutaman piristä-
vän. Senyora uno San Miguel 
por favor.

– No mittens se Baccon yö 
meni kun ny vasta tuut? Vai olitko 
kotonas ollenkaan? Ja missäs sun 
autos on?

– Hu-hu tuleepa paljon kysy-
myksiä kerralla, mut kyl mä 
himast heräsin puoltuntii sitten, 
ja yö on menny ilmeisesti tavalli-
seen tapaan, eli herätessäni huo-
masin et meil oli käyny varkaita 
yöllä

– Älä hevetissä, mitä sielt 
vietiin?

– Olo
– Täh?
– Nii-nii, olo vietii.
– No mitä toi ny tarkottaa
– Kato ku eilen illalla mulla 

oli tosi mahtava olo, laulatti niin 
pirusti ja muutenkin olo oli mitä 
mainioin mut ny ku heräsin ni se 
eilisiltainen olo oli kadonnu jon-
nekin ja minä kun en tietoisesti 
ole sitä hukannu ni ainoa johto-
päätös on, että se on varastettu.

– Höpö höpö noit sun juttujas. 

Taitaa sulla olla aika kankkunen 
ku käteski tollai tärisee.

– Ei tää tärinä siitä johdu, 
vaan siit ku on tuo työinto niin 
kova eikä viel pääse tekeen 
mitään

– Mitenkä sul on toi työinto 
ainoastaan silloin ku ei oo töitä.

– Sitä mää oon useinki itek-
kin ihmetellyt, kato ku kerran 
hesaris oli juttu et työttömii on 
paljon ja taas työpaikkoja on, 
mutta jostain kumman syystä ne 
ei kohtaa toisiaan. Elikkä myös 
tää mun työinto on tilastollisesti 
selitettävissä.

– Kyl sun olis pitäny ruveta 
politiikoksi ku noist sun jutuist ei 
kukaan tavallinen ihminen ota 
mitää selkoo.

– Kappas vaan onhan se Bac-
cokin jo heränny, tuumas Masa 

samalla ku seurueeseen liitty.
– Joo-o, oon täs jo valmiina 

ottamaan Fiskarsin käsiini
– No siin ny menee jonku 

aikaa ku kone möyrää tuol, ja 
eipä sielt mitää kaivinkonetta 
tullu vaan kauhakuormain, täy-
tyy vaan uskoo ja luottaa siihen 
et osaavat hommansa, joten ote-
taan täs rauhallisesti ja mennään 
vähän ajan pääst tontille.

– Okei
– Mikäs muuten on sun 

kuntos?
– Erittäin hyvä niinku aina 

silloin ku pienet vaaleanpunaset 
miehet hakaa pääni sisällä kirkon-
kelloja lambadan tahtiin.

– No eiköhän se päivä täst 
jotenki lutviudu, tänään vaan 
tasataan tontti ja huomen sit saat-
kin Fiskarsil kaivaa anturamontut.

KAPANTOPAR – Katkelma Mr. Tiilikaisen elämästä

Kutittelu(jotain)

Puun alla päivänkakkaraa nypin

rakastaa, ei rakasta rakastaa

riemuissani hypin alla auringon

iloni suunnaton
vaatteet päällä veteen sukellan

nousen ylös, huudan ”hän rakastaa”.

- vihdoinkin jotain tekemistä, - ennen huomista.

- Täysikuu nousee, ja hymyilee

se kai tuumaa ”onneksi on edes yksi onnellinen”.

Se lähettää mulle tähden lennon -

toivon rakkaalleni unen pehmeän, hennon, unen

kauniin rennon
nuku prinsessani meillä on 

auringon kanssa sopimus

se lämmittää meidän huomista koko

päivän, poistaa huolen häivän juoksemme niityn läpi toiseen

päähän, tiedämme - tämä ei jää tähän

tiedämme - tämä ei jää tähän

jäämme aurinkoon lepäämään

ruohonkorrella toisiamme

kutittamaan, lintujen laulua

kuuntelemaan,
- on niin rauhallista
ja hiljaista lämmin kuten

ihana aurinko lupasit
miljoona kiitosta
ja isku silmän iloisen
on niin rauhallista
kun saa kutitella
niityllä rakastansa
rauhassa.

26.1.2016 Pasi Kammonen

Tänään minä ainoastaan 
huilaan ja luen

,

ja vaatteeni ti
etysti päälleni 

puen,

menen ulos ja ka
tson pihamaalle,

jossa kukat odo
ttavat, ja lait

an juuret mullan alle.

Aurinko paistoi, 
lämmin on sää,

tästä pedistä 
en nosta evään

kään,

jos joku mulle soittaa, jo
llakin hätä,

tätä petiä en 
minä hevillä jätä

.

Mikä nytten, kun
 käki ei kuku,

enkä minä tässä koko 
ajan nuku,

joskus kello, oik
easti ajasta vä

hän heittää,

kyllä minä tästä ylös 
nousen,

jos mulle joku, aamukahvin vahvan
 keittää.

Jorkki

Eu:ssa meppi,
siivojalla moppi,
siepparilla koppi,
taivaalla lokki,
kuka sen hotki,
kuka sitä potki,
kuka siellä sotki,
teillä päin hokki,
kokilla wokki,
laulajalla smokki,
sano pojan loppi,
nyt tähän tuli stoppi.

-Jorkki

Oletko kuullut rakkauden nuotista,

se ei ole tehty,mistä tahansa muotista,
vaan se on sydämen muotoinen,

ja sävel tuo mieleen ainoastaan rakkauden.

Tahti ei saa olla liian hidas tai nopea,

ja vastaan ottajalle liian kapea?

Vaan sopivaan tahtiin se olla pitää,

josta rakkauden kipinä alkaa todella itää.

Se on sitten menoa ja meininkiä,

jossa turhaa soittimen sooloilua,

ei todella soittaa kerkiä.
Yhdestä nuotista on sävel alkujaan muodostunut,

kuuntelija siihen kappaleeseen todella ihastunut,

on syntynyt kappale sävel rakkauden,

josta molemmat sydämessään voivat tuntea sen.

- Jorkki 

Tänään on päivä kolmastoista,

en tiedä ihan kaikkea moista,

lähteäkö vaiko en,
tässä sulle kerron sen.
Tää taitaa olla taikauskoisuus,

silloin joku tuolta takaa huus,

varokaa sitä mustaa kissaa,

ei tiedä vaikka päälle pissaa!

Sylje vasemmalle puolelle kolmasti,

ja toivo sitten hartaasti.

Naapurin kissa tuo vain on,

näin meidän kesken. se on aivan harmiton.

Jorkki

N yt oli niin, että Loirilla oli kiire 
Kuopion junaan viini festareille, 
jonka ohessa hän sitten näyttelee 

”Kireitä korsetteja, sekä pulpahtavia pus-
sihousuja!” Vastanäyttelijästä ei hänellä 
ollut joka tapauksessa tietoa, mutta nais-
henkilö se kuitenkin on!

Juna jo lähti liikenteeseen, ja Loirilla 
oli istumapaikkana ”kabinetti”, jossa oli 
läpinäkyvät liukuovet. Konduktööri tuli 
tarkastamaan lippuja ja Loiri tokaisi, että: 
”pittee tuota lähtemään sitä Velj`miestä 
katsomaan torin kuppeeseen.

Vai niin, Konnari vastasi, lippu on jo 
ajan tasalla, ja hyvää matkaa. Vähän ajan 
päästä tuli naishenkilö ja sanoi Loirille, että 
tässä näkyy olevan vapaa istumapaikka? 
Ja silloin Loirin ”silmämunat” suurenivat! 
Minihameinen Marilyn istui häntä vasta-
päätä ja tokaisi, että ”pittee lähteä sinne 
Kuopion viinijuhlille, ja samalla katsomaan 
sitä siskoa Minna Canthia!”

No siinä juna taival sinne Kuopion 
suuntaan aivan lupsakasti, mutta se oli 
selvää pässin lihaa, että sekä Loiri että 
Marilyn eivät tienneet, että he esiintyisivät 
samassa näytelmässä viinijuhlissa, ”Kuka 
aukaisi viinipullon korkin?”

No tuolla Suonenjoen tietämillä Loiri 
oli siellä ravintelivaunussa nauttimassa 
pientä purtavaa oluen kera, kun taas 
meidän Marilyn toisella puolella näpä-
löimässä kännykkäänsä, ja viinilasi siinä 
vieressä. Ja aika sen kuin kului, ja juna 
jyskytti kohti Kuopiota.

Loiri ja Marilyn olivat pienessä rupat-
telu tuokiossa siinä läpi näkyvässä ”kabi-
netissa”vedettävineen liuku-ovineen, 
mutta siinä juttelusta voisi kyllä päätellä, 
että siellä oli menossa jonkinlainen hurja 
väittely, kun kaikki ikkunat olivat menneet 
tosi huuruun, eikä läpi nähnyt muuta kuin, 
kumpienkin henkilöiden ”silmä munat”. 
Konduktööri kävi välillä tsekkaamassa 
tilanteen, ja katsoi, ja totesi, että kyllä tun-
nelma oli lämmin henkinen!

Pieksänmäen aseman taakse jätettyään, 
seuraava kohde olisi tuo Kuopio. Loiri kat-
soi siinä ikkunasta maisemia, kun Mari-
lyn näppäili älypuhelintaan, katsoen siinä 
samalla Savon sanomien uutisia. Molem-
milla oli ollut hyvä junamatka, keskustelui-
neen, ruokailuineen, ja sitä etenkin ravin-
telivaunussa kuunnellen” Savon murretta.” 
No siitäkös tämä murre kimposi Loirin 

päähän, ja hän 
sitä yrittää mat-
kien Marilyynille.

Loiri oli tokais-
sut, että kuuntelija 
ottaa kokonaan vas-
tuun siellä päin, että 
pidäppä ne ohjakset 
käsissäsi. Ja kun on 
julkkis, niin niitä par-
vailee ympärillä, kuin 
kärpäsen parvet! Kun 
juna viimein pysähtyi 
Kuopion asemalle, niin 
Loiri ja Marilyn otti-
vat kapsäkkinsä mukaan, 

ja lähtivät kulkemaan 
aseman taksi asemalle päin, mutta 
siellä sitten näkyikin wossikka, ja joku 
mies, joka alkoi tulla heitä kohti.

No terve tulloo Kuopioon molem-
mat, olemme odottaneet teitä. Tässä 
teille on kyyti, jolla sitten pääsette 
hotelliinne Atlakseen, mikä sijaitsee 
ihan torin kuppeessa. Huomennahan 
on se viinijuhla satamassa, ja se näy-
telmä, jossa olette kumpanenkin. Loiri 
ei muuta siihen hättään voinnut virkata, 
että ”No voi tokkiinsa”!?

Jorma Korhonen.

KIRJOITA ASUKKIIN! TULE TEKEMÄÄN LEHTEÄ KANSSAMME! Asukki tarvitsee jatkuvasti uusia kirjoittajia, kuvittajia, 
valokuvaajia ja ideoijia. Sinulla ei tarvitse olla mitään 
aikaisempaa kokemusta vaan pelkkä kiinnostus riittää. 
Sinulla voi olla omakohtaista kokemusta asunnottomuu-
desta tai olet muuten vain kiinnostunut aiheeseesta. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Lehden toimitussihteerin yhteystiedot löytyvät sivulta 2.

Hope leirillä Saksassa,  kuvassa Tapsa, Edo, Stig,  Michael ja Henrik.
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E ri puolilla maailmaa, esimerkiksi Kii-
nassa ja Singaporessa, arkkitehdit tut-
kivat 3D tulostuksen mahdollisuuksia 

rakennusteollisuudelle. Mikäpä olisi parempi 
tapa siihen kuin tulostaa kokonainen talo tai 
jopa kerrostalo?

Rakennusteollisuus on maailman suurim-
pia teollisuudenaloja. Siitä huolimatta hyväta-
soinen asuminen ei ole mahdollista läheskään 

kaikille. Ja jos se on mahdollista, se on usein 
standardoitua ja yksitoikkoista perustuen 
teollisesti massatuotettuihin elementteihin. 
Rakennusala on myös erittäin saastuttavaa, 
ei pelkästään tuotantovaiheessa, vaan myös 
rakennuselementtien kuljetuksissa. Standar-
doitu tuotanto aiheuttaa tehottomia kuljetuk-
sia ja suuren määrän hukkaanheitettyä mate-
riaalia sekä  vaatii paljon henkilötyöaikaa.  

Vuonna 2014 ryhmä hollantilaisia arkki-
tehteja (DUS arkkitehdit, toimipaikka Ams-
terdamissa, www.dusarchitects.com) aloitti 
hankkeen, jossa tutkitaan 3D tulostuksen 
mahdollisuuksia 3D Print Canal House -pro-
jektin kanssa. 3D Print Canal House (3D 
tulostettu kanavatalo), jota parhaillaan raken-
netaan, tulee käsittämään muun muassa 3D 
tulostustyöskentelytiloja, laboratoriotiloja, 
tapahtumatiloja, toimiston, varaston, kah-
vilan ja hotellihuoneita. Siitä on tarkoitus 
tulla pysyvä tila, jossa design, innovaatiot, 
kestävä kehitys ja uudet rakentamiskonsep-
tit yhdistyvät.

Miten 3D tulostus toimii?
3D tulostus on kiehtova uusi tuotantotek-
niikka. Sen ansiosta digitaalinen tiedosto voi-
daan suoraan kääntää fyysiseksi tuotteeksi.

3D tulostin toimii periaatteessa samalla 
tavalla kuin pieni pöytätulostin, mutta on 
kooltaan suurempi. Se käyttää tulostukseen 
nestemäisiä biomuovimateriaaleja. Sillä 
voi olla suunnaton merkitys  tavaratuotan-
toon – esimerkiksi jätteen vähentämiseen 
ja poistoon, kuljetuskuluihin ja elementtien 
standardointiin.

Yksinkertaistettuna laite toimii näin: Digi-
taalinen malli asetetaan tulostimen “aivoi-
hin” (hyvin yksinkertainen tietokone), missä se 
käännetään G-koodiksi. G-koodi on tiedosto, 
joka viipaloi 3D mallin kerroksiin. Tämä tie-
dosto ohjelmoi tulostimen toimimaan tavalla, 

ASUMISONGELMIA?  
TULOSTA OMA TALOSI!

tioista. Jokainen kanavatalo oli monitoimija: 
kauppapaikka, varasto, koti, käsityöverstas, 
ja jokainen talo oli runsaasti koristeltu ja 
ainutlaatuinen. 

Kanavatalo on tunnistettava ja houkut-
televa. On kiinnostavaa selvittää, mitä tämä 
perinteinen talo voi olla 21. vuosisadalla. 
Kanavatalon 3D tulostus näyttää, miten 
perinteiset arvot voidaan yhdistää uusien 
innovatiivisten ideoiden kanssa.

Hyödyt ja haitat
Yksi 3D tulostuksen selkeä hyöty perinteisiin 
rakennustekniikoihin (esimerkiksi esivalmis-
tettuun betoniin) verrattuna on mahdollisuus 
käyttää koristelua ja luoda vaihtelua. Päinvas-
toin kuin standardielementtejä 3D tulostettuja 
malleja voidaan muunnella ja soveltaa käyt-
täjän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Enää 
ei ole kalliimpaa tai työvoimavaltaisempaa 
lisätä yksityiskohtia esimerkiksi julkisivuun. 

3D tulostus on additiivinen tuotantotek-
niikka, mikä tarkoittaa sitä, että prosessi ete-
nee suoraan raaka-aineesta lopputuotteeseen. 
Ei synny jätettä eikä kuljetuskustannuksia, 
koska mallit voidaan siirtää digitaalisesti ja 
tulostaa paikallisesti. Tekniikka on verratta-
vissa kirjojen on demand -tulostukseen. Se 

Taiteilijan näkemys 3 D kanavatalosta. DUS arkkitehdit.

Biopohjainen materiaali. Kuvaaja Daniel 
Bouquet. Julkaistu DUS arkkitehtien luvalla.

Ensimmäinen XL 3D tulostin, The KAMERMAKER.  DUS arkkitehdit.

tarkoittaisi yleistyessään  myös, ettei enää 
olisi halvempaa tuottaa tavaroita Kiinassa 
tai Bangladeshissa kuin Hollannissa tai Suo-
messa. Kaikki voitaisiin tuottaa paikallisesti.

Mitä haittoihin tulee,  on erittäin suuri 
haaste saada aikaan rakennus, joka vastaa 
kaikkia nykyisiä rakennusmääräyksiä. Tarvi-
taan  lämpöeristystä, paloturvallisuutta, tuu-
lenkestävyyttä, perustuksia… Kaikkia näitä 
kuten myös tulostusmateriaaleja on vielä 
selvitettävä.

Tulostaisinko oman taloni?
3D kanavataloprojekti tutkii,  kuinka uusien 
digitaalisten tuotantotekniikoiden avulla saa-
daan aikaan älykkäitä asumisratkaisuja ja 
kohtuuhintaista räätälöityä arkkitehtuuria 
koko maailman mitassa. Projekti ei vastaa sii-
hen, onko 3D tulostus lopullinen ratkaisu asu-
misen ongelmiin.  Jos 3D tulostusta voidaan 
lähitulevaisuudessa käyttää luomaan edulli-
sia taloja ja asuntoja, niin vastaus on Kyllä!

Kysymykseen, voiko jokainen loppujen 
lopuksi tulostaa oman talonsa, tarvitaan vielä 
lisää kokeiluja. 

Kees van der Veer
Suomennos Leila Haltia

joka on kyseiselle mallille paras, kerros ker-
rokselta. Ensimmäinen toimiva prototyyppi 
voi tulostaa elementtejä, jotka ovat kooltaan 
2 x 2 x 3.5 metriä.

Miksi kanavatalo?
Kanavatalo on Amsterdamin symboli. Kun 
kanavavyöhyke rakennettiin 400 vuotta sit-
ten, Amsterdam oli malliesimerkki innovaa-
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ASUNNOTTOMANA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ABC–miten toimia

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

2. Hakeudu sosiaalityöntekijän juttusille
Helsingissä: Jos et tiedä on sosiaalityöntekijääsi, mene ensin Hietaniemen pal-
velukeskukseen, 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 lääkekului-
hin. Toimeentulotukea vuokranmaksuun voi saada myös kaupungin hyväksy-
mään vuokra-asuntoon.  
4. Jos sinulla on vuokravelkaa
Kannattaa ottaa yhteyttä velkaneuvontaan, koska aktiivisuus velan selvittämi-
seksi edesauttaa asuntohaun puoltamista sosiaaliviranomaisen lausunnossa.
Velkajärjestelyyn pääsemisen edellytys on työpaikka.

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 kriisimajoituspaik-
koja 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 asun-
noton, voit hakeutua vastaanottokotiin ilman 
ajanvarausta. Avoinna 24h.

 
* Voit myös googlettaa pääkaupunkiseudun 
edullisia hostelleja. Sosiaalitoimi ei välttämät-
tä 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 kon-
taktit,  apua asuntohakemuksen teossa, sekä puollot asuntohakemuksiin. Ajanva-
rausta 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 vastaanotta-
massa asiakkaita klo 12.00 - 14.00. Jokiniementie, lähellä Tikkurilan asemaa.

NEUVONTAPISTE 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 asu-
misneuvojaa, kysy oman alueesi neuvoja. 
Vuokranmaksuvaikeudet, häätöuhkatilan-
ne, 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
Hermannin diakoniatalo: 
Hämeentie 73, puh 09 2340 2571
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

Muista oma aktiivisuus - se 
katsotaan eduksesi kun haet 
asuntoa!

HELSINGIN NÄLKÄISEN OPAS

Maksuton aamiainen
Elokolo Toinen Linja 31 
joka päivä klo 9.00 – 12.30 Puuro
Vanha kirkko Seurakuntasali, 
Annankatu 14, 00100 Hki 
Perjantaisin klo 9–10.00 aamupuuro
Vepa, Vaasankatu 5 
ma, ti, to ilmainen ruokailu noin klo 
10.00  arkisin myös pientä purtavaa

Edullinen aamiainen
Itiksen Symppis Turunlinnantie 
14 A, 00930 Hki Puuroaamiainen 
0.20 €
Kontulan Symppis 
Keinulaudankuja 4, Kontutalo 
(ostoskeskus), 00940 Hki 
Puuroaamiainen 0.20 €
Erityisdiakonia Hämeentie 73 
ma, ti, to 9.00 – 12.00 
2 kuppia kahvia & tuplaleipä 0,50 € 
Puuro 0,20 €
Ostarin Onni Pihlajamäen 
kirkolla, Liusketie 1 
ti klo 9-11 aamukahvi, leipä, puuro 
ja mehu 0,30 €
Porttikahvila, Pukinmäki 
Säterinportti 1a ma ja ke klo 12-15 
kahvi ja voileipä 1,50€

Maksuton ruokailu
Vapaakirkko Annankatu 1 
to klo 11-12 soppakirkko
Vihreä Keidas Vilhovuorenk. 7 C 
ti, ke, pe ruokailu klo 12, to klo 
12-16 Samaria ry:n leipäkirkko, 
kahvi & voileipä

Edullinen ruokailu
Hietaniemenkadun  
palvelukeskus 
Hietaniemenkatu 5 B (sisäpihalta) 
Asunnottomille helsinkiläisille 
päivittäin lounas klo 11-13.00  
hinta 1,10 € 
päivällinen klo 16.30-17.30  
hinta 1,10 € 
Kahvi + voileipä 0,55 € 
Henkilön tulisi itse maksaa ateriansa 
tai hakea omalta sosiaalityöntekijäl-
tä/-ohjaajalta maksusitoumusta ruo-
kaan. Akuutissa tilanteessa tarjo-
taan yksi ateria ja ohjataan ottamaan 
yhteyttä omaan työntekijään.

HeTy - Helsingin Työttömät 
Nokiantie 2-4, 3. krs, 00510 Helsinki 
Lounas klo 11.00 - 12.30 arkisin, 4 € 
(jäsenille 1 kpl 3 €, 5 kpl 12 €, 10 kpl 
23 €)
Kumppanuustalo Hanna 
Sturenkatu 12, 00510 Helsinki 
Asukaspuffetti avoinna 
asukastoimintojen aikana 
omakustannusperiaatteella 
Kahvia, teetä, pientä suolaista ja 
makeaa 
Torstairuokailu 3€/annos klo 11-13
Elokolo Toinen Linja 31 
Kohtaamispaikka avoinna joka päivä 
klo 9-15.00: kahvia 0,50€, teetä/
mehua 0,20€, voileipää 0,70€ ja 
pulla/kakkupala 0,30€

Edullinen 
diakoniaruokailu
Erikoisdiakonia Hämeentie 73: 
Diakoniaruokailu ke ja pe klo 12 – 
13, hinta 1€
Myös muissa seurakunnissa 
ruokailua, ks. Kirkko ja kaupunki –
lehti ja www.helsinginseurakunnat.fi

Elintarvikejakelua
Heikki Hurstin ruokajakelu ke 
ja pe noin klo 11-14  , Helsinginkatu 
19
Myllypuron elintarvikejakelu, 
Myllypurontie 1, Liikuntamyllyn 
pääty 
ma, ke ja pe, paikalla oltava 
viimeistään klo 9.30
Pelastusarmeijan 
sosiaalipalvelukeskus Castréninkatu 
24-26, helsinki Leipää jaetaan 
maanantaista perjantaihin klo 9–15 
tai siihen saakka kun leipää riittää.



 Tulet  
sytytetään  
klo 19.00


