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vai rujompaa Suomea? Eliel Wieselin sanoin: 
”voiko ihminen olla laiton”….Turvapaikanha-
kuprosessissa täytyy olla jokin vika, jos ihmisestä 
voi tulla laittomasti maassa oleva.  Sotia ihmis-
kunta on osannut aina. Sotaa käyvistä valtioista 
soisi ihmisen päästä turvaan ilman sen suurem-
pia prosesseja. Poliitikoilta toivoisi malttia ja har-
kintaa Turun surullisesta tapauksesta huolimatta.  

Elämmekö todella hyvinvointivaltiossa, kun 
köyhyysrajan alapuolella yrittää uusintaa elä-
määnsä 700 000 ihmistä.

Työttömiä oli heinäkuun lopussa 329 000 hen-
kilöä. Mielestäni hyvinvointivaltion kriteerit eivät 
täyty tämänkaltaisilla luvuilla. Toki ollaan menossa 
kohti parempaa, ainakin jos Tasavallan hallitusta 
on uskominen.

Mahdollista tietysti on, ettei huonosti toimeen-
tuleva väki pääse tästä paremmasta osalliseksi.

Kansainvälinen Asunnottomien leiri oli tänä-
kin vuonna Saksan Freistattissa. Leirille 

osallistui yhteensä 
120 leiriläistä. Suo-
mesta mukana oli 
kaksi edustajaa Hel-
singistä  ja yksi 
Lahdesta. 

H o m e l e s s 
People eli Hopen 
yleiskokous pidettiin 
samalla leirin yhtey-
dessä. Kokouksen 
yhteydessä esitettiin 
perustettavaksi AISBL, jossa mukana olisi Tanska 
(Sand järjestö), Suomi (VVA ry) ja Saksasta kaksi 
järjestöä (ARMUTS ja Bethel).

Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna: 
Valinnanvapaus kuuluu asunnottomille! Erinomai-
nen tavoite, saa yksityistää.  

Reijo Pipinen

ASUKKI. ASUNNOTTOMAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1987. Päätoimittaja Reijo Pipinen Vastaava päätoimittaja Sanna Tiivola Toimitussihteeri Heidi Meriläinen  
Taitto Jarkko Lavila Lehden teossa mukana: Johnny-Kai Forssell, Esa Uusi-Kerttula, Vlada Petrovskaja, Jorma Korhonen, Ulla Pyyvaara, Reijo Pipinen, Omat avaimet 2 –hanke, Tapsa P., Juhani 
Tiilikainen, Jonna Parikka, Juhani Haapamäki, Marika Mikkola, Hanna-Maria Seppä, Jouni Kylmälä, Pasi Ojala, Pekka Hurm Etukansi Darina Rodionova  
Takakansi Juha Ristimäki Julkaisija Vailla vakinaista asuntoa ry Toimituksen yhteystiedot ks. Katri Immonen Painopaikka Painotalo Plus Digital Oy Painos 1500 kpl

KOHTI PAREMPAA… 
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www.vvary.fi
etunimi.sukunimi@vvary.fi 
ellei muuten ilmoitettu

TOIMISTO 
Kinaporinkatu 2 D, 3. krs. 
00500 Helsinki 
toimisto(at)vvary.fi

Toiminnanjohtaja 
Sanna Tiivola
050 407 9702

Järjestösihteeri
Vlada Petrovskaja
050 407 9703

Asumisneuvonta
Ohjaaja Ulla Pyyvaara
050 443 0102
asumisasiat(at)vvary.fi

Aluetyöntekijä ja 
Omat Avaimet2 -hanke 
Carole Brady 
050 443 1063

Matalan kynnyksen toiminta
Jussi Lehtonen
050 373 0920

Maahanmuuttoasioiden asiantuntija
Heini Puuronen
044 2603818 ja  
Katri Immonen 
044 773 4700

Yökeskus Kalkkers
Vaasankatu 5, 00500 Hki
050 443 1068

Liikkuva tuki 
ja palveluohjaus
Ohjaaja Juhani Haapamäki
044 520 7870
liikkuvatuki(at)vvary.fi

VEPA 
Vertais- ja  
vapaaehtoistoiminnan keskus
Vaasankatu 5 (katutaso)
050 443 1065

Yökiitäjä 
Etsivän työn tiimi
050 528 2013

Sällikoti 
Helsinginkatu 50, Cecilia-talo
050 443 1060

Junailijankujan 
asumisyksikkö
044 792 4650 

ASUKKI-LEHTI/ toimisto
KINAPORINKATU 2 D 3. krs

00500 HELSINKI

TILAA 

ASUKKI! 

25€ / vuosi

Maksun voi suorittaa:
- Vva ry:n toimistoon 
- Pyytää laskun ottamalla 
yhteyttä toimistoon sähkö-
postitse:
 
- Tai voit maksaa 
suoraan yhdistyksen
 tilille FI95 8000 1770 535301
- Viestikenttään nimi & osoite 
tai mahdollisen lahjatilauksen 
saajan nimi & osoite

 LIITY
JÄSENEKSI! 

JÄSENMAKSU 10€ 
SISÄLTÄÄ 

ASUKKI-LEHDEN 
KOTIIN KANNETTUNA!

Hopen kesäleiri 2017 Freistatt, Saksa.

Vartiosaareen saatiin kauden lopuksi uusi 
laituri, jota sponsoroi osittain Lip-Lap Lai-
turi Oy. Vva ry:n vapaaehtoiset purkivat 
vanhan laiturin uuden tieltä. 

Kiitämme paljon kaikkia urakkaan osallis-
tuneita sekä Lip-Lap Laituria! 

UUSI LAITURI VARTIOSAAREEN 
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kesämeiningeissä 
tapahtui vaikka ja mitä. 

Vartiosaaren huvilalla riitti kunnos-
tustöitä, veneajaluja ja elokuussa vietettiin 

perinteistä Vartiosaaripäivää. 

Vartiosaari tarjoaa tärkeän virkistys- ja kuntoutumis-
mahdollisuuden asunnottomille tai asunnottomuutta 

kokeneille, joilla ei  
muuten sellaista mahdollisuutta olisi. 

Luonnonympäristöllä on eheyttävä vaikutus.  
Lisäksi Vva ry:n huvilalla aikaa viettävillä on 

mahdollisuus  
yhteisölliseen toimintaan. 

VVA RY:n

Kuvat: Jari vilJaKainen, Juhani 
haapamäKi, vlada petrovsKaJa
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”Pitää Jussilta kysyä, voinko 
mä tulla Jouluateriat laittaa 

ukoille”.

”MAANTIENKULKIJOITTEN PARIIN” V oi sanoa, että kaikki alkoi vuonna 1984, kun joulu 
oli lähestymässä, Liisa meni ystävänsä Elisan 
kanssa Kilon metsään Espoossa. Alun perin Pielis-

järveltä, läheltä Venäjän rajaa ja nykyisestä Lieksaan liite-
tystä kunnasta kotoisin oleva Liisa Kärkkäinen (70) sai met-
sässä herätyksen – uskonherätyksen. 

Metsässä asui tuolloin 36 ihmistä, kaikki itserakenne-
tuissa koijissa. Suurin osa oli miehiä, alkoholisoituneita, 
myös sairaita. Oli jokunen nainenkin. Liisa meni ystävänsä 
kanssa metsäkylään tarkoituksenaan tutustua, viedä ruo-
kaa ja vaatteita. 

Olihan joulukin tulossa. Liisan sanoin, se oli sitä vapaa-
ehtoista kristityn polkua. 

”Mä muistan sen ensimmäisen joulun, kun tulin kotiin ja itkin: 
mulla oli lämmintä, ruokaa, koti, mutta ne ihmiset palelivat ja jää-
tyivät siellä kojuissa, niillä oli vaan tenttua”. Hädän ja kärsimyk-
sen näkeminen ei kuitenkaan jäänyt vain empatian tasolle. 
Liisa sai hankittua yhteensä kuusi asuntoa näille ihmisille. 
Ihan tavallisia vuokra-asuntoja – se ei ollut helppoa. ”Kun 
meni Espoon Kaupungilta kysymään asuntoa koju-asukkaalle, niin 
melkein sai päänsä laittaa pantiksi sinne”. 

Mutta häiriöitä asukkaat eivät aiheuttaneet. Liisa kyyris-
tyy pieneksi ja pitää käsiään ikään kuin kynttilän ympärillä 
” -- tälleen se yksi mies istu ensimmäisenä talvena, kynttilän valossa, 
ei sähköjä laittanut päälle.” 

Elokuu 25. päivä Liisa täytti 70 vuotta. Siksi loppui työso-
pimus ja vietämme läksiäisiä. Työntekijä ei saa tapaturma-
vakuutusta tämän jälkeen, joten työsopi-
musta ei voi sopia. 

Sijaisuuksia saa kuitenkin tehdä – Lii-
san ja miesten onneksi. Ei ole vaikea huo-
mata, että Sällikodin äitihahmoa jäädään 
kaipaamaan. ”Älä jätä meitä”, sanoo yksi miehistä, ja kuu-
lostaa hyvin lohduttomalta.  

Kymmenen vuotta sitten, huhtikuussa vuonna 2007, Liisa 
tuli ensimmäistä kertaa Sällikotiin sijaistamaan. Vva ry:ssä 
Liisa oli ollut hommissa jo vuodesta 2003. Silloin Kalk-
kersin Yökahvila oli vielä auki ympäri vuoden. Ensim-
mäiset pestit Liisa tuli ”öitä tekemään”. Nämä olivat vielä 
Jussi Roihan aikoja. 

Sällikoti oli perustettu helmikuussa 2007, eli Liisa on 
ollut paikan vakiokalustoa käytännössä koko sen olemas-
saolon ajan. 

Yhteensä sosiaalialalla työvuosia on jo 33 vuotta. ”Mä 
oon ollu semmonen sosiaalikentän sekatyöläinen; sossutyötä, lastensuo-
jelutyötä ja perhepäivähoitoa ja vaikka ja mitä.” Ammattinimik-
keitäkin on ehtinyt kertyä jopa viisitoista.

Liisan vauhti ei hidastu. Hän on laittanut ruoaksi Kar-
jalanpaistia, joka on monen Sällikodin asukkaan suosikki-
ruoka. Jälkkäriksi on täytekakkua, jota kuulemma tarjotaan 
aina Jussin (Lehtonen) syntymäpäivillä sekä miesten hauta-
jaisissa. Täällä ei turhia kursailla, asioista puhutaan niiden 
oikeilla nimillä. 

Työt loppuivat kesäkuussa, minkä jälkeen Liisa on ehti-
nyt työskennellä Hangossa Katulähetyksen temppe-
linkirpputorilla kesälomalaisen tuuraajana. 

Nyt hän suunnittelee jo jouluruokailua Sällikotiin, mikäli 
Jussi vain suostuu. Kymmenen edellistä jouluaamua Liisa 
onkin viettänyt viemällä Sälli-miehiä joulukirkkoon. 

”Tulee sydämen haikeus”, sanoo Liisa, kun kysyn, miltä nyt 
tuntuu. Vaikka lapsenlapsia on neljä, ja omat lapset Mari 
(42) ja Sampo (30), Sällikoti vie suuren osan sydämestä. 

Iloisimmat muistot ovat arkisia, pieniä. Kun on siivottu 
Sälli-miehen kanssa yhdessä ja huone on siisti. Puhtaat vaat-
teet saatu ylle ja sänky on pedattu. Tai ruokahetki, kun ukot 
ovat tykänneet ja kiitollisina syöneet. Pienet asiat ovat täällä 
suuria, sanoo Liisa. Ne ovat kiitoksen asioita. 

Työn jatkuvuus ja syvä ystä-
vyys miesten kanssa saivat Liisan 
tuntemaan kiitollisuutta. On saa-
nut olla mukana ihmisten elämän 
taipaleella, sillä joka on vienyt 

varjoisilta kujilta tähän lämminhenkiseen asumisyksikköön.
Ja myös sitä lopun matkaa tekemässä. Kaikesta voi olla 

kiitollinen, siitäkin ettei kuolemaan koskaan totu. Kuolema 
on majesteetti, kun se tulee vastaan, siihen pysähtyy. Liisan 
kuolleitten kirjoissa on 77 nimeä. ”Elmeri elää, ja mahtaako 
olla Kati elossa…”, muistelee Liisa. 

Mutta nyt eläkkeellä aika ei kulu kuiten-
kaan muistellessa, vaan erilaisissa avus-
tustöissä. Liisan elämässä on tullut 
täyteen myös toinen suuri etappi. 
Hän on antanut lopulliset lupaukset 
ja hän on nyt virallisesti maallikko 
fransiskaaninunna. 

Heitä löytyy Suomesta Liisan 
lisäksi vain kaksi muuta, ja miehiä eli 
munkkeja on viisi. Maailmassa heitä 
on kahdeksansataatuhatta. 

Liisa istahtaa alas Sällikodin yhteisruo-
kailutilassa ja näyttää minulle kultaisen ametis-
tisormuksen. Sormus on uskonsymboli. Sitä kutsutaan myös 
kalastajan sormukseksi. Se tarkoittaa ihmisten etsimistä. ”Kär-
sivien kalastamista”, kuten apostolit tekivät. 

Teksti ja kuvat: Heidi Meriläinen

”Jos ihmisellä ei ole kotia, ei ole kattoa 
Pään Päällä, ei ole sitä ovea, Jonka se 

vetää mennessään kiinni, että tämä on mun 
kotini Ja Panen oven kiinni, eikä tänne ole 

kenelläkään asiaa.  
se on se ensimmäinen tärkeä asia 

ihmiselle. sen Jälkeen tulee kaikki 
muut, kuntoutukset sun muut, elämän 

korJaamiset Ja kaikki mitä siihen liittyy.” 
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Asukki-lehti juhlii  

30-vuotissyntymäpäiviään!
E rään oikeudenkäynnin päätteeksi pitkään 

asunnottomana ollut päämieheni totesi, ”kiitä 
tuomaria siitä, että ensimmäistä kertaa vuo-

siin minua kohdeltiin ihmisenä”. Päämieheni tuomit-
tiin henkirikoksesta pitkään vankeusrangaistukseen, 
mutta oikeudenkäynti oli reilu ja asiallinen. Mies tyy-
tyi tuomioonsa.  

Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, jonka 
mukaan ihmisellä on arvo, koska hän on ihminen. 
Meillä kaikilla on moraalinen velvollisuus kunnioit-
taa toisen ihmisarvoa sellaisenaan huolimatta siitä, 
onko toinen ”ansainnut” kunnioituksemme. Suo-
men perustuslaissa todetaan, että ”jokaisella, joka ei 
kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttä-
mää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentu-
loon ja huolenpitoon.” Perustuslaki velvoittaa sekä 
yksilöitä että viranomaisia. 

Teen viikoittain töitä päihdeongelmaisten, asunnot-
tomien ja mielenterveysongelmaisten parissa. Kuulen 
paljon tarinoita siitä, kuinka tärkeää ihmisarvoinen 
kohtelu on erityisesti niille, jotka ovat ehkä jopa itse 
unohtaneet oman ihmisarvonsa. Kuulen myös pal-
jon tarinoita siitä, miten paljon nämä ihmiset kokevat 
väheksyntää, syrjintää ja epäasiallista kohtelua sekä 
viranomaisten että muiden ihmisten taholta. Kun me 
kohtelemme ihmisiä välinpitämättömästi tai vihamie-
lisesti, me emme tunnusta heidän ihmisyyttään. 

Asunto ja sen tärkeys mainitaan samaisessa perus-
tuslain pykälässä. Ihmisarvoista elämää ei ole se, että 
joutuu nukkumaan kadulla. Vuonna 1967 pakkasyöt 
surmasivat Helsingissä 44 asunnotonta. He eivät pääs-
seet yömajoihin, koska niihin ei otettu humalassa ole-
via. Häpeällistä on se, että edelleen Suomessa kuolee 
kymmeniä ihmisiä kylmyyden ja päihteiden yhteis-
vaikutukseen. Osa heistä on jäänyt vaille välttämä-
töntä huolenpitoa.

Asunto on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. 
Ilman asuntoa ei ole edellytyksiä muullekaan ihmisar-
voiselle elämälle eli puhtaudelle, yksityisyydelle, ravin-
nolle, terveydelle - saati työlle tai päihteettömyydelle. 
Ymmärrän, että yhtälöä päihdeongelman ja asun-
nottomuuden välillä on vaikea ratkaista, mutta päih-
deongelma ei ole syy riistää kenenkään ihmisarvoa. 

Murhamies oli kiitollinen siitä, että häntä kohdel-
tiin oikeudessa ihmisenä. Ihmisyyttä on meissä kai-
kissa, mutta se tulee harvoin esiin, ellei toiselle ihmi-
selle ole ihminen. Asunnottomuuteen minulla ei ole 
helppoa ratkaisua, mutta toivon, että asunnoton voisi 
tuntea olevansa ihminen jossain muuallakin kuin oike-
ussalissa, ja siihen me kaikki voimme pienillä eleillä 
ja teoilla vaikuttaa. 

Hanna-Maria Seppä,
Ihmisen asianajaja 

MURHAMIEHEN KIITOS
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NUKUIN HYVÄÄ, 
syvää ja värikästä unta. 
Sellaista joka suodaan 
vain puhtaan oman-
tunnon omaaville. 
Siinä tanssi niukasti 
pukeutuneet mutta 
runsaasti varustetut 
nymfit. Iltarukous ja 
iltalääkkeet oli hoi-
dettu jo ajoissa. Yht-
äkkiä uni muuttui 
painajaiseksi! Hirvittävät kuvat kulkivat sil-
mieni editse. Ja olen minä sentään edelli-
sessä elämässäni napannut tripin jos toi-
senkin. Herään. Räkää! Kaikkialla räkää! 
Kaunis kaareva adonisotsani on tulikuuma. 
Olen kipeä! Minä joka olen aina terve! Miksi 
juuri minä? Apua! Dr Phil, Maalaislääkäri 
Kiminkinen, tohtorit Ben Casey ja Kildare 
heti tänne! Aiai! Äiti, poikasi on pipi! 

Mitä ne mies- ja äijäflunssa ovat? Nyt on 
tosi kysymyksessä! Kuumetta melkein 38! Jos 
soitan ambulanssin, niin laittavathan ne pillit 
päälle?! Porin karhunpoika sairastaa. Mutta. 
Nyt se lusikka kauniiseen käteen, hei!

Äijä on juossut pyssyä karkuun ja saanut 
sapelia selkään tappamistarkoituksessa. Jää-
nyt auton alle kerran ja kaksi. Haima huuta-
nut hoosiannaa niin, että oli jo henki lähteä. 
Ollut merihädässä, tulipalossa, kakarana sai-
rastanut kaikki rokot plus hinkuyskän. 

Mikä valittaja minusta on tullut? Huo-
mionkipeä minä vain olen. Puoli kehoa on 
kerran sanonut toimintonsa irti, olen ollut 
tuplakipsissä, vedossa puoli vuotta, letkua 
tullut joka paikkaan mihin sen vain saa. Nis-
katuki oli vuoden. Ja kaiken tämän jälkeen 
äijä valittaa nyt nuhaa ja pientä kuumetta!

Vali, vali! Vaikka pitäisi olla iloinen, että 
on hengissä, raittiina, ystävien ympäröimänä. 
Näin se vaan menee. 

Johnny-Kai Forssell
johnnymoi@luukku.com

KYLLÄ MINUA KOETELLAAN!

Kolumni

S uuri osa Suomen asunnottomille 
tarkoitetuista asumispalveluista toi-
mii niin sanotun asunto ensin -mallin 

mukaisesti. Asunto ensin -malli tarkoittaa, 
että näiden palveluiden toteutuksessa ja 
suunnittelussa on otettu huomioon tietyt 
periaatteet. Näiden niin kutsuttujen asunto 
ensin -periaatteiden avulla tavoitellaan 
mahdollisimman laadukasta asumispalve-
lua. Miten periaatteet sitten käytännössä 
ilmenevät? Mitä on laatu asunnottomien 
asumispalveluissa?

Tähän kysymykseen on vastattu hiljat-
tain julkaistuilla asunto ensin -laatusuosituk-
silla*. Laatusuositukset koostuvat yhteensä 
25:stä kohdasta, joiden avulla palveluntuot-
tajat voivat arvioida toimintaansa ja kehit-
tää sen laatua. Laatusuositukset on tehty 
yhteistyössä laajan toimijaverkon kanssa 
vuosina 2016 – 2017.

Laatusuosituksia tehdessä pidimme läh-
tökohtana, että laadun tulisi myös ”tun-
tua”. Tuntuminen voi olla havaittavissa esi-
merkiksi kodinomaisuuden ja keskinäisen 
luottamuksen tunteen kasvuna, jota kos-

kee muun muassa suositusten kohdat 20 
ja 22. Suositusten konkreettisuuden vuoksi 
asumispalveluidenpalveluiden asukkaat 
voivat tehokkaammin olla mukana arvi-
oimassa saamaansa palvelua – mitkä koh-
dat tuntuvat ja mitkä eivät, eli missä olisi 
kehitettävää.

Konkretia on laatua ja tähän on pyritty 
laatusuosituksia muotoillessa. Hyvä esi-
merkki konkretiasta on myös Aspa-sää-
tiössä kehitetty testi**, jossa asukkaat voi-
vat arvioida saamaansa asumispalvelua ja 
lukea saman tien testituloksen. Tällainen 
testi voisi tuoda myös asunto ensin -laa-
tusuositukset mielenkiintoiseen ja entistä 
helposti lähestyttävämpään muotoon. 

Suosituksista voi laittaa palautetta osoit-
teeseen: verkostokehittajat@ysaatio.fi. 

Terveisin,
Pasi Ojala 

Hankekoordinaattori 
Verkostokehittäjät-hanke 

(verkostokehittajat@ysaatio.fi) 
Y-Säätiö

MILLAISTA ON LAADUKAS  
ASUMISPALVELU ASUNNOTTOMILLE?

Katso lisää osoitteesta: 

www.asuntoensin.fi->Tietoa->Asunto ensin ja www.aspa.fi-> 
Kehittämö->Laatua asumiseen->Testaa toteutuvatko oikeutesi

*http://asuntoensin.fi/assets/files/2017/06/Asunto-ensin-laatusuositukset-25-huhti-2017.pdf
**https://www.aspa.fi/fi/laatua-asumiseen/testaa-toteutuvatko-oikeutesi

MIKÄ ON KUN TYÖLLÄKÄÄN EI PÄRJÄÄ?

suomessa on tällä hetkellä 
noin Puoli milJoonaa 
työssäkäyvää köyhää.

K umpi on pahempi köyhyyden aiheuttaja, 
työttömyys vai asunnottomuus? Tätä 
pohdittiin viime keväänä, kun Euroopan 

köyhyyden vastaisessa verkostossa (European Anti-Po-
verty Network, EAPN) haettiin marraskuussa 
2017 järjestettävän köyhien kuulemisen yleis-
teemaa. Euroopan köyhyysverkosto kokoontuu 
vuosittain Brysseliin kuulemaan köyhyyttä ja 
syrjäytymistä kokeneita. Loppusuoralla oli kaksi 
teemaa, lapsiperheköyhyys ja työssäkäyvien köy-
hyys. Työssä käyvien köyhyys (Poverty in Work) 
tuli valituksi. 

Valinnan vaikeus 
kertoo, että köyhyys on 
monitahoinen ilmiö. Sitä 
voidaan tarkastella niin 
tulojen puutteena kuin 
asumisen epäkohtina, tai 
terveyden eriarvoisuutena ja esteinä osallistua 
poliittiseen valtaan ja päätöksentekoon. Kaikki 
myös vaikuttavat toisiinsa. Työssäkäyvien köy-
hyyttä voidaan pitää yhtenä, mutta yhteiskun-
tapoliittisesti merkittävänä näkö-
kulmana köyhyysilmiöön. Sen 
merkitys tulee kasvamaan. 

Suomessa on tällä hetkellä n. 
puoli miljoonaa työssäkäyvää köy-
hää. Heistä valtaosa on osa-aika-
työtä tekeviä. Myös yksinhuolta-
japerheet, yksinyrittäjät ja pätkätöitä tekevät 
kuuluvat ryhmään. Eräs kaupan alalla työs-
kentelevä tuttava sanoi, että päivittäistavara-
kauppa on ehkä suurin köyhdyttäjä. Puhutaan 
walmartismista USA:n esimerkin mukaan. Päivit-
täiskaupassa työskentelevät saavat pientä palk-
kaa, eikä tuntien karttumisesta ole aina takeita. 
Lähes satatuhatta suomalaista tekee osa-aika-
työtä vastentahtoisesti.

Nyt tohistaan siitä, että maan talous on ohit-
tanut kriisin. Kasvua on ja työvoiman kysyntä 
suorastaan ylikuumenee joillakin aloilla. Huo-
maamatta jää, että nousu ei koske kaikkia, työssä 
käyviä köyhiä, matalapalkka-aloilla työskente-
leviä, pitkäaikaistyöttömiä, asunto-ongelmissa 
kamppailevia…

Olemme pohtineet ilmiötä EAPN-Finin 
kansalaistoimintaryhmässä. Ryhmään on 
tervetullut jokainen joka haluaa jakaa kokemuk-
siaan köyhyydestä, ja keksiä konsteja kuinka sel-
vitä niistä yli. 

Työelämän murrokset luovat hurjan kirjon 
erilaisia ansaintalogiikkoja. Epätyypillisyys työ-

suhteissa alkaa olla tyypillistä. Olemme hah-
mottaneet sitä jatkumona 0-tuntisopimuksista 
– voidaanko silloin edes puhua sopimuksista? – 
matalapalkka-alojen tilanteisiin. Kun työ ja työ-
paikka irtoavat toisistaan, tarvitaan usein mon-
takin työpaikkaa, että työansioita olisi tarpeeksi. 

Ilmiö on vanha. Muistan USA:laisen pila-
kuvan Clintonin ajoilta. Siinä Clinton kehuu 
kuinka monta miljoonaa työpaikkaa hänen 
ensimmäisellä presidenttikaudellaan syntyi. 
”Aivan oikein, minulla on niistä kolme”, sanoo 
meksikolaistaustainen työläinen. Voisi kuvi-

tella, että niinkin räikeä 
epätyypillisyys kuin suo-
ranainen orjatyö olisi häi-
pynyt otsikoista. Sellai-
sesta on raportoitu myös 
Suomessa.

Globaalien muuttoliikkeiden pyörteisiin joutu-
vista monet haavoittuvat. Muuttovirrat nähdään 
toisaalta kansallisia työvoimavarantoja uusinta-
vina, toisaalta rakenteet ovat jäykkiä mahdol-

listaakseen ihmisarvoisen integroi-
tumisen työelämään. Vaarana on 
Suomessakin kaksien työmarkki-
noiden syntyminen. Työn hintaa ja 
työsopimusehtoja dumpataan.  

Suomalainen hyvinvointipoli-
tiikka perustuu paljolti työhön. Työ 

on parasta sosiaaliturvaa, sanotaan. Entä kun se 
pettää? Työn pettäminen merkitsee myös tervey-
denhoitopalvelujen heikentymistä. Kun on kysy-
mys murrosten ajasta - sellaista elämme aika 
usein – tarvitaan toimivaa sosiaaliturvaa autta-
maan murrosten yli. Sosiaalietuuksien ja riittämät-
tömien työtulojen yhdistämisen pitäisi olla joustavaa ja 
helppoa. Normin ja kontrollin purkua tässä tarvi-
taan – kansalaispalkkaa odotellessa.

Entistä useammalla on kokemusta työssäkäy-
vän köyhyydestä. Haluamme koota heitä kerto-
maan, mitä se merkitsee arjessa ja mitä pitäisi 
tehdä. EAPN-Fin ja sen kansalaistoimintaryhmä 
valmistelee osallistumistaan Brysselin seminaa-
riin järjestämällä seminaarin tiistaina 24. loka-
kuuta 12:30-15:30  Eduskunnan kansalaisin-
fossa. Mikä on kun työlläkään ei pärjää?

Seuraa ryhmän ilmoittelua kokoontumisistaan 
EAPN-Finin sivulla www.EAPN.fi ja ota yhteyttä 
ryhmän koordinaattoriin Jouni Kylmälään, 
kylmala.jouni@gmail.com. 

SEMINAARIN OHJELMA:

Puheenjohtaja:  
Jouni Kylmälä, EAPN-Fin

12.30 Avaussanat

12.45 Työssäkäyvän köyhyys: 
Mitä ansiotyölle on 
tapahtumassa kun sillä 
ei pärjää? 
yliopistonlehtori Mikko 
Jakonen, Jyväskylän 
yliopisto

13.05 Keskustelu: Koke-
muksia työssäkäyvien 
köyhyydestä

13.50 Kahvitauko

14.15 Työn ja sosiaaliturvan 
yhteensovittaminen – 
miten etuusjärjestelmä 
vastaa tulevaisuuden 
työelämän haasteisiin? 
neuvotteleva virka-
mies Marjaana Maison-
lahti, STM

14.30 Keskustelu: Työssä käy-
vän köyhän pärjääminen 
Kansanedustajat ratkovat 
kokemusasiantuntijoiden 
esittämiä kysymyksiä

15.00 Keskustelua ja 
kysymyksiä

15.20 Päätössanat 
kansanedustaja Outi Alan-
ko-Kahiluoto (vihr), edus-
kunnan köyhyysryhmän pj.

Seminaaritila on rajallinen,  
tule ajoissa!

KENELLE: kaikille teemasta 
kiinnostuneille

LISÄTIETOJA: Jouni Kylmälä,  
040 846 7486, kylmala.jouni@gmail.
com, Anna Järvinen, 050 586 5677, 
anna.jarvinen@soste.fi

työ on Parasta 
sosiaaliturvaa, 
sanotaan. entä 
kun se Pettää?  
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Tässä on esitelty kävijätapauksia, joita matalan kynnyksen 
työntekijät työssään kohtaavat. Tarinoiden avulla haluamme 
kertoa ihmisläheisestä kohtaamistyöstä ja siitä, minkälaisissa 
tilanteissa ihmiset elävät hyvinvointiyhteiskunnan reunoilla 
ja marginaaleissa. Tarinat kertovat myös tilanteista, joihin 
kuka vain voi joutua, jos yhteiskunnan turvaverkkoon on 
muodostunut halkeama tai kohdalle sattuu kriisi.

Maahanmuutto- 
asiantuntija 

Reilu parikymppinen, Suomeen 
edellisenä vuonna muuttanut henkilö 

ottaa yhteyttä puhelimitse. Hän on jäänyt 
asunnottomaksi eron seurauksena, hänet on 
ohjattu opiskelupaikastaan Vva ry:lle. Tava-
taan ensin yhdessä asumisneuvojan kanssa, 
joka kirjoittaa kävijälle puollon. Mm-asian-
tuntija selventää vielä puollon tarkoitusta 

ja ohjaa kävijää muihin hänen tilan-
teessaan tarpeellisiin palveluihin, 

kuten hätämajoitukseen ja 
velkaneuvontaan.

Maahanmuutto- 
asiantuntija

Kaksi Baltian alueelta tullutta miestä 
on joutunut työnvälityksessä huijatuiksi, 

eikä luvattua rakennusalan työpaikkaa Suo-
messa löydy. Jäävät rahattomina ja ilman maja-
paikkaa pääkaupunkiseudulle etsimään töitä, ja 
löytävät tiensä Vepaan. Järjestösihteerin tulk-

kauksen avulla miehille kerrotaan työnhakumah-
dollisuuksista Suomessa ja TE-toimiston sivuilta 
he saavat muutaman tärpin työpaikoista, joissa 

työkielenä voi olla myös venäjä. Heille vara-
taan hätämajoitus Hermannin diako-
niatalolta, annetaan venäjänkielinen 

palveluesite ja pari Asukki-leh-
teä katumyynnin kokeile-

mista varten. 

Asumisneuvonta

Vastaanotolleni saapui nuo-
rehko asunnoton henkilö, joka ker-

toi olevansa juuriltaan suomalainen mutta 
kiertävänsä ympäri Eurooppaa. Hän kertoi 

haluavansa asua Suomessa, koska tarvitsi pidem-
piaikaista hoitoa, sillä hänellä oli sekä somaatti-

nen että mielenterveyden sairaus. Mies korosti, että 
hänellä on terapeutti ja oikeus Suomessa jo myön-
nettyihin etuuksiin ja sairaanhoitoon. Asumisneu-
voja puoltaa toivetta asuntoon ja tekee henkilön 

kanssa hakemuksia 4:lle eri vuokranantajata-
holle. Henkilö soitti myöhemmin ja kertoi 
olleensa tyytyväinen saamaansa apuun, 

ja että asuntotoimisto oli ottanut 
hänen hakemuksensa kiireel-

lisesti käsittelyyn. 

Asumisneuvonta

Riihimäen vankila: vankilan 
erityisohjaaja kutsuu asumisneu-

vojan tapaamaan 5 vuotta tuomiotaan 
istunutta miestä, joka on vapautumassa 

marraskuussa. Mies on suorittanut vankeus-
aikanaan kaksi ammattitutkintoa. Miehellä 
ollut ennen vankeuttaan osoite Helsingissä. 
Asumisneuvoja tekee puollon ja lähettää sen 

osoitettuna miehelle vankilaan. Sovitaan, 
että asumisneuvoja tekee myöhemmin 
asuntohakemuksen ja auttaa miestä 

tarvittaessa sitten, kun hän pää-
see koevapauteen. 

Liikkuva tukityö

Liikkuvaa tukea pyydettiin 
tapaamaan henkilö, jolla yli 20v. van-
kilatausta, päihteiden ongelmakäyttöä 

ja itsetuhoisia yrityksiä ratkaista vaikea elä-
mäntilanne. Liikkuvatuki keskusteli henkilön 

kanssa 1,5 tuntia, jonka jälkeen saatiin sovittua 
vielä samalle päivälle toinen tapaaminen, johon 
oli mahdollista viedä elintarviketukea, jotta hen-

kilön elimistön ravintoarvoja voitiin nostaa ja 
näin osaltaan vaikuttaa myös mielialaan jossain 

määrin. Myös haavaumiin henkilö sai anti-
septisiä apteekin käsikauppalääkkeitä ja 

desinfiointiin tarvittavaa apua. Seu-
raavaksi päiväksi sovittiin aika 

terveysasemalle menoon 
tuetusti.

Liikkuva tukityö

Kävijän yhteydenotto, jonka tausta 
on vuoden 2014 aikana toteutunut palve-

luohjauksellinen prosessi. Henkilö ei tuolloin 
kokenut tarvitsevansa sitä kuntoutumisenpolkua, 

jota liikkuvantuen työntekijä hänelle ehdotti yhtenä 
vaihtoehtona. Henkilö sai aiemmin toimeentuloasiansa 
kuntoon, ja asumiselle löytyi vankilasta vapautumisen 

jälkeen ratkaisu. Henkilön arjessa oli kuitenkin vielä ihmi-
siä, jotka selkeästi muodostivat riskin nuoren henkilön elä-

mänhallinnalle, sekä huumeiden mahdolliselle käytölle. 
Nyt yhteydenotto tapahtui viikonlopun aikana henki-
lön ollessa voimakkaasti itsetuhoisia ajatuksia puhuva. 
Tapaaminen järjestettiin vielä samana iltana ja asian 

prosessointi aloitettiin uudelleen. Henkilö tuettiin 
poliklinikan vastaanotolle, josta hänet ohjattiin 

psykiatrian osastolle. Tuki liikkuvantuen 
puolelta on nyt olemassa, kun hen-

kilö pääsee osastolta aika-
naan ulos. 

Maahanmuutto- 
asiantuntija

Nelikymppinen mies saapuu kesällä 
toimistolle. Hän kertoo yöpyvänsä ulkona 

menetettyään asuntonsa ja saatuaan tarpeek-
seen Hietaniemenkadun menosta ja melskeestä. 
Kävijä on ulkomaalaistaustainen rakennusalan 

aikuisopiskelija ja hän pelkää, ettei jaksa opiskella 
pitkään ilman omaa kotia. Verkostoja ei tunnu juuri 

olevan ja luottamus niin yksittäisiin ihmisiin kuin 
palvelujärjestelmäänkin on murentunut. Maahan-
muuttoasiantuntija toimii kävijälle tukihenkilönä, 
jonka puoleen kääntyä, kun tarvitaan suomalaisen 

järjestelmän ”tulkkaamista” sekä kuuntelijaa 
ahdistavassa elämäntilanteessa. Hän myös 

puoltaa asunnon kiireellistä myöntä-
mistä kävijälle. Kävijä saa asun-

non kuun lopussa.

Yökiitäjät

Kohtaamamme henkilö oli n. 
40-vuotias, joka tavattiin eräässä ostos-

keskuksessa. Kävijällä oli aluksi tapana ”tulla 
huomatuksi” asenne. Moneen otteeseen henkilö 

vain pyrki tervehtimään ja lähti pois paikalta ison kas-
sinsa kanssa. Pikkuhiljaa saimme häneen kontaktin, jol-

loin ilmeni varsin surullisia asioita, mm. puoliso oli kuollut 
yliannostukseen. Kävijä oli ollut täysin tuuliajolla vuoden ver-
ran muutamaa vieroitusjaksoa lukuun ottamatta. Kävimme 

moneen otteeseen motivoivia keskusteluja kävijän elämänlaa-
dun parantamiseksi, ja henkilö soittikin meille päin kun halusi 

tavata. Sitten meni monta kuukautta emmekä tavoittaneet 
häntä. Yllättäen hän kuitenkin soitti ja kertoi käyneensä ns. 
myllyhoidon läpi ja saanut elämästään uuden otteen. Hän 
halusi korostaa, että ilman meitä hän olisi kuollut. Lisäksi 

kävijä oli saanut alivuokralaisasunnon ja nykyisin 
hän toimii tukihenkilönä monelle nuorelle, joiden 

elämä on pois raiteiltaan. Pelkällä kuuntelemi-
sella sekä eri vaihtoehtojen esiin tuomi-

silla on suurikin merkitys Yökii-
täjän toimenkuvassa.

Asumisneuvonta

65- vuotias henkilö soittaa, ja 
kertoo saaneensa väliaikaisen asun-

non seurakunnan kautta ja vakuuttaa 
tilanteen johtuvan asumisneuvojan anta-

mista ohjeista. Asumisneuvoja oli neuvonut 
henkilöä tekemään asioita tietyssä järjestyksessä 

ja neuvonut Kelan kaavakkeen täyttämisessä. 
Henkilö oli sanojensa mukaan saanut ”uutta 
puhtia” elämäänsä. Kuukautta myöhemmin 
ensitapaamisesta kävijä hankki asumisneu-

vojan kanssa järjestön lahjoitusvaroilla 
tarpeelliset taloustavarat sekä kirjoit-

uspöydän, jota henkilö painotti 
eniten tarvitsevansa. 

Yökiitäjät

Tapasimme syksyllä 2016 
noin 60-vuotiaan henkilön ylei-

sestä käymälästä. Kävijä oli menettä-
nyt asuntonsa maksamattomien vuokrien 

takia hieman aikaisemmin. Kävijä oli hyvin 
varautunut ja epäluuloinen Yökiitäjien pal-

veluiden suhteen, vasta neljännellä tapaamis-
kerralla yhteistyö alkoi sujua. Helsinkiläisenä 

kansalaisena hän suostui lähtemään Hie-
taniemenkadun palvelukeskukseen. Tätä 

kautta kävijä pääsi oikeiden palvelui-
den piiriin ja sai ns. huoneen Hie-

taniemenkadun kerroksista. 
Tehtävä suoritettu.

Yökiitäjät

Yökiitäjä sai ilmoituksen oma-
kotitaloyhdistyksen jäseneltä, joka oli 

havainnut kuntoilureitin varrella olevan mie-
hen, jonka polkupyörä oli keskellä metsää, reilu 

kolme kilometriä lähimmästä yleisestä tiestä. Yökiitäjä 
lähti etsimään henkilöä, joka löytyikin muutaman tun-

nin etsinnän jälkeen telttoineen ja pyykkinaruineen suo-
jaisasta paikasta. Kävijä oli aiheuttanut pelkoa yhdistyksen 

jäsenissä ja koiran ulkoiluttajissa. Kävijä osoittautui eräänlai-
seksi selviytyjäerakoksi, joka oli asustellut teltassaan läpi tal-
ven. Varusteet olivat hyvät. Kävijä oli ilahtunut tavatessaan 
meidät, mutta sanoi pärjäävänsä. Mies kävi säännöllisesti 
uimahalleissa peseytymässä, pyöräillen noin 15 km mat-
kan. Kävijä tunsi palvelut joihin voisi hakeutua, mutta 
tätä ei kuitenkaan halunnut. Veimme muutaman ker-

ran vaatteita hänelle ja tarkistamaan että kaikki on 
kunnossa. Viimeisen kerran käytyämme kävi-

jän luona hän kertoi, että lähtee pian Poh-
jois-Karjalaan keräämään marjoja 

ja sieniä myydäkseen niitä 
torilla.

MATALAN KYNNYKSEN  
TARINOITA KESÄLTÄ 2017 
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P itkän linjan tekijöiden lisäksi monissa 
asumiseen liittyvissä palveluissa on 
paljon nuoria töissä. Emme ole ehti-

neet olla kentällä kovin-
kaan montaa vuotta, eikä 
meillä ole valmiita vas-
tauksia, kuinka voisimme 
auttaa parhaiten luomaan 
uusia mahdollisuuksia. Kohtaamme pal-
jon vaikeita asioita, jotka opettavat meitä 

NUORET NUORTEN PUOLELLA

Nuorisolain mukaisesti Suomessa nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Nuoruus nähdään 
yhtäaikaisesti sekä muutoksen ja kehityksen aikana, että erityisen haavoittuvana ajanjaksona. 
Leimallisesti nuoruuteen kuuluu kokeilua ja elämisen suunnan hakemista. Onkin tärkeää, 
että nuoret saavat kasvaa heitä voimaannuttavassa ympäristössä, joka on täynnä erilaisia 
mahdollisuuksia. Nuoren joutuessa asunnottomaksi ovat mahdollisuudet usein hyvin rajatut.

Jos päästämme nuoren asunnottomaksi: terveys heikke-

nee, mielenterveys järkkyy, he altistuvat hyväksikäytölle, riski 

addiktioihin kohoaa, riski rikollisuuteen kasvaa, koulut jää-

vät kesken sekä traumat ja rikoksen uhriksi päätyminen ovat 

todennäköisiä. Lisäksi nuoret kovettuvat ja sopeutuvat elämi-

seen kadulla saattaen omaksua sen elämäntavaksi.

”Jos aina teet niin kuin olet aina tehnyt, saat 

aina sen minkä olet aina saanut.”

Kun nuoret kokoontuvat yhteen, ei turhalle pönötykselle ole sijaa. Vakavien-
kin asioiden äärelle voi pysähtyä lattialle heittäytyen. Budapest 2017

lähtökohtaisesti emme 

saisi Päästää yhtäkään 

nuorta asunnottomaksi.

päivittäin. 
Yritämme kehittää itseämme ja haavei-

l e m m e , että voisimme vaikuttaa 
positiivisesti niin yksilöi-
den haastaviin elämän-
tilanteisiin kuin yleisesti 
koko asumispalveluihin. 
Iloitsemme pienistä edis-

tymisistä ja että voimme olla osa jotakin suu-
rempaa kokonaisuutta, millä pyrimme edes 

helpottamaan vaikeuksien kanssa painiskele-
vien elämisen sujuvuutta. 

Kuitenkin joudumme myös käsittelemään 
paljon ristiriitaisia tunteita, kun tarvittavien 
palveluiden saaminen ja sopivien asumisrat-
kaisujen löytyminen viivästyvät tai eivät jos-
kus onnistu ollenkaan. Erityisen raadolliselta 
se tuntuu saman ikäpolven eli toisten nuor-
ten kamppaillessa asunnottomuuden kanssa. 
Kohtaamme paljon epäoikeudenmukaisuutta, 

epätasa-arvoa ja mahdollisuuksien 
puutetta, jotka tuottavat paljon turhautumista.

Ratkaisu vaikeiden asioiden äärellä painimiselle 
on yhdistää voimamme. Kukaan meistä ei voi kan-
taa yksin kaikkea työhön liittyvää huolta ja vastuuta. 
Tämän on huomioinut myös Euroopan asunnotto-
muustyön kattojärjestö FEANTSA, joka on otta-
nut yhdeksi painopistealueeksi nuoret asunnottomat 
ja myös nuorten asunnottomien kanssa työskentelevät. 

Ydinajatus on, että kun nuoret halki Euroopan liittou-
tuvat, heidän voimansa kehittyä ja vaikuttaa ovat monin-
kertaisia. Meidän on kaikkien tärkeää tietää, ettemme 
ole haasteiden kanssa yksin. 

Vuodesta 2014 FEANTSA on yhteistyössä Euroo-
pan neuvoston kanssa koonnut nuoria asunnottomuu-
den kanssa työskenteleviä yhteen tavoitteena muodos-
taa Euroopan laajuinen yhteistyöverkosto, joka nostaa 
ihmisoikeudet kaikkien päätösten lähtökohdaksi ja lopulta 
lakkauttaa nuorten 
asunnottomuuden 
kokonaan. Sloga-
nina toimii Youth 
Rights! Right now! 
(Nuorten oikeudet! 
Juuri nyt!). Kun 
aloitamme nuo-
rena ja pidämme y h d e s s ä 
kiinni tavoitteestamme, on muutos todella mahdollista.

Tänä vuonna kokoonnuimme kesäkuussa viikon Budapes-
tissä. Pääaiheena oli Asunto ensin periaatteen soveltaminen nuo-
rille. Olemme jo saaneet halki Euroopan hyviä tuloksia Asunto 
ensin periaatteen vaikutuksista pitkäaikaisasunnottomuuteen. 

Nuorten kohdalla tilanne on kuitenkin kinkkisempi ja läh-
tökohtaisesti emme saisi päästää yhtäkään nuorta asunnot-
tomaksi. Nuorten kanssa työskentelyn tuleekin olla vah-
vasti ennaltaehkäisevää ja nuoren kokonaisvaltaisesti 
huomioivaa. 

Viikon aikana jaoimme kokemuksia ja tie-
toa erilaisista toiminnoista ympäri Eurooppaa ja 
kuulimme myös asiantuntijoita aina Kanadasta 
saakka. Pyrimme löytämään yhteisiä hyviä käytän-
töjä ja toisaalta jakamaan millaisia yhtäläisyyksiä 
kohtaamillamme haasteilla on. 

Kävimme paljon läpi väyliä ja tapoja vaikuttaa sekä 
vanhojen toimintojen kehittämiseksi, että uusien luo-

miseksi. Verkoston 
yhteydenpito jatkuu 
myös viikon jälkeen 
monien eri työryh-
mien tiimoilta ja laa-
jennamme toimintaa 
jatkuvasti. 

Me välitämme, me toi-
mimme. Pidetään yhdessä 
kiinni unelmista paremman 
huomisen puolesta. 

Kirjoittaja: Marika Mikkola

#FEANTSAYOUTH 
muutoksen puolella!

Joudumme myös 

käsittelemään PalJon 

ristiriitaisia tunteita, 

kun tarvittavien 

Palveluiden 

saaminen Ja soPivien 

asumisratkaisuJen 

löytyminen viivästyvät 

tai eivät Joskus onnistu 

ollenkaan.

kun nuoret halki 

eurooPan liittoutuvat, 

heidän voimansa kehittyä 

Ja vaikuttaa ovat 

moninkertaisia.
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BILIS JatkisKAPANTOPAR – Katkelma Mr. Tiilikaisen elämästä

– Kuule Masa, ny ku tääkin 
päivä on pulkass ja kenttä suun-
nilleen tasanen ni heitäkkö mut 
tonne Manhattaniin
– Voisinpa heittääkki ja huomen 
si on sunnuntai ni töihin ei tulla, 
mutta muista ostaa aptteri siihen 
kelloos
– Joopajoo
– Tos on sulle ny parin päivän 
palkka jolla pitäis viikon pärjätä
– Terve tass Emma, paas kuule 
pistää mulle se tavallinen
– Eli Perry ilman jäitä
– No mikäs muu, onko muuten 
äitees tänään tääl
– On. mut ny se on käymäs kau-
pas, ei se siel kovin pitkään ole
– Ei oo Alexii näkyny?
– Ei
– No mitens olis muute Bilispeli 
ku ei näy oikein asiakkaitakaan
– Pelataan vaan, oliks sä muuten 
tänään töissä
– Joo, tosin nukuin pommiin 
ku kellon retale ei suostunu 
herättää
– Tais olla ankee aamu?
– Miten ni?
– No olit aika seilis eilen
– Olinx mä tääl vai?
– Joo, Alexin kans, Alexi tosin 
lähti aikaisemmin pois
– Joo-no sen pitäis näihi aikoihi 
tulla tänne, mitens muuten aika-

ajot meni
– Odotetusti tietysti, eli Shumi 
voitti, Häkkinen kuudes ja Räik-
könen yheksäs
– Mä oon varma et ei se Häk-
kinen enää pärjää, taitaa liikaa 
miettii akkaansa ja pikku Huu-
koo, onks muuten Appiukko 
maisemis?
– Kyl sekin on myöhemmin 
tulos tänne
– Taisit muuten taas hävitä
– Niinpä
– Mä lähen ostaa röökii ja jos 
Alexi tulee ni käske ootteleen
– Mä sanon
Taidanpa poiketa tos ketun 
kautta tiiä vaik olis taas jokunen 
palanu suomesta, mut perkele 
ku se ripe viipyy siel niin pit-
kään, ei täs ny oo oikeen ketään 
jonka kans vois ottaa illan jos 
toisenkin. No Alex ois mut 
eiköhän sekin lähe taas Katin 
matkaan.
Ny tuntuu taas käsis pientä vapi-
naa, taitaa kyl olla vain sitä 
työintoo, oikeestaan voisha sitä 
ottaa fiskarssi kouraan ja mennä 
tonne vuorille, tiiä vaikka kai-
vaisin ihan uuden joen uoman 
tänne alas ja…
– Bacco, minne oot menos?
– Kato Teppohan se siin, en mä 
oikein minnekään matkal oo, 

on vain sellanen kutina käsis et 
pitäis tehä jotain
– No ota hyvä mies tuolt siideri 
purkki toiseen käteen ja toises 
voit pitää tupakkaa, n isiin oot 
täystyöllistäny ittes illax
– Ei hullumpi ajatus
– Mitens työmarkkinoilla sujuu?
– Siinähän se menee, ny olis 
melkovarmuudel koko syksyks 
töitä joten taidampa hakee ittel-
leni Autonomon, ni eivät pääse 
nihlistit valittaan.
– Niin se kannattaa tehä
– Hei Kari! Tuokko mulle siide-
rin ja LMän
– Tulee kohta
– Ripekin muuten tulee viikon 
pääst joten taian mennä Mijak-
seen kaivuu hommiin
– Joo-o, kyl tääl taas kohta riit-
tää meit suomalaisii ku palaavat 
tänne. Meinasitko viettää viiko-
lopun tolleen rennommin?
– En ny viel tänää ku pitäis 
saada auto ojasta pois, aattelin 
et jos tota Manhattanin Olssii 
lainas, ni vois nykästä sil, ennen 
ku Gruz vie sen pois
– Tiesikkö muuten et tääl ei saa 
hinata autoa?
– Joo, mut en mä hinaa vaan 
tavallaan nostan, se ku on ojas
– Onnea yritykselle
– Ei perskule sentään unohdin 

tykkänään et pitäis soittaa suo-
meen, joten mä täst ny jatkan 
matkaani. Että moro vaan
Ei helvetti sentään, taas on tää 
Siestan eikä tupakkakaupat ole 
auki, ja kellokin on avsta 16,30, 
olis viel puoltuntii. Perkele ku 
ois sinko ni kyl siestat loppuis 
lyhyeen, tai sit ei, kävis kuiten-
kin saman lailla ku ripelle len-
tokentällä, sekun nääs oli tuo-
mas suomest verhotankoo ja oli 
tunkenu sen sellaseen pahviput-
keen ja kentän turvatarkastuk-
sessa kysyvät et mikä se on? Ni 
Ripe siihen et sinko. Siin vai-
hees rupes oleen ukkoo ku pipoo 
Ripen ympäril ja nippanappa 
pääs koneeseen.
– Mitä Alex
– Kato Bacco, mitäs siin 
seisoskelet?
– Ootan et toi tupakkakauppa 
aukee
– Ootkos Manhattaniin menos
– Sinnepä sinne
– Mä muuten nään sen Katin 
myöhemmin illalla siel, ja sit 
lähetään jonnekin bailaamaan. 
Tuukko mukaan?
– En
– Ny tuo avaa ovensa, tu peräs 
Manhattaniin
– Joo

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 asunnottomuudesta tai olet muuten 

vain kiinnostunut aiheeseesta. Ota rohkeasti yhteyttä! 
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JP

Miltä tuntuisi olla mä ja sä, kutsua toista sanalla ystävä.

Jutella juttuja, nähdä tuttuja.

Tehdä yhdessä sitä ja tätä, auttaa jos toisella on jokin hätä.

Istua viereen, hiljaa halata, arkisiin juttuihin välillä palata.

Hengittää syvään, keskittyä hyvään.

Juosta sateessa auringon alla, nähdä hyvää kaikkialla.

Elää täysillä suuria hetkiä, tehdä yhdessä yhteisiä retkiä.

Jos huoli koettaa, aina voisi soittaa. 

Kertoa ne tärkeät huolet, sydämeltä putoaisi ainakin puolet.

Miltä tuntuisi olla mä ja sä, jos olisi se ystävä,

sitäkö on inhimillisyys, ihmisen sisällä oleva yksinäisyys.

JP

Nyt sitä
 mennään

, nyt s
itä mennään

eikä pu
huta ol

lenkaa
n kellä

än

puppelii
ni, silm

ät kiinn
i, eikös 

ole hyv
ä riimi.

Löylyä
 lissää

, löyly
ä lissä

ä, eiköh
än kek

sitä vie
lä lissä

ä?

Silmät auk
i, perse

 auki, o
nko meillä jo

kin kan
san ta

uti?

Leipä j
ono, ty

östä m
ono ny

thän o
n meillä h

yvä ol
o.

Kiitos v
aan, ja
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jatkoa 
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-Jorkk
i.

On paikka nimeltä Vartiosaari,
takana loistavana näkyy kaunis sateenkaari,

juuri on ollut kova ukonilma,
sätkä suussa sen sanoi ystävämme Hilma.

Kaunis paikka on todella tää,
jossa voi viettää rauhallista elämää,

ei mitään kiirettä, vaan rennosti vaan,

välillä voi jotain tehdä, sitten tuonempana huilataan.

Porukka koossa ja henki päällä,
sen tietää ne, jotka ovat käyneet täällä,

jokainen tekee sen, minkä vain pystyy,

ja keittiössä hiljalleen lihapata uunissa kypsyy.

Nytten pyydän kaikkia olemaan joustavasti,

kuulen, kun lintu puun oksalla visertää kuuluvasti.

-Jorkki

Löysäläisen laulu

Maantietä matkaa

kirjaton, karjaton mies.

Kruununkin kyyti

liika ois hälle kenties,

outoja hälle kun on

isänmaa, kotipaikka ja lies,

Puolue, perhe ja muu,

verot, verka ja velka ja ies.

Kuntahan, yhteiskuntahan

kuulumaton,
huonoin hän kansalaisista

kaikista on,
ellei hän kuulunekin

elon varmemman valtiohon,

jonka lie linnat ja maat

liki taivahan auringon.

Mutta hän laulaa! Kuulkaa,

hän kulkeissaan
hyräelee hymysuin

kuin virsiä vierahan maan.

On sanat sekavat. Soi

sorasointuja lauluistaan,

mutta ne näin huminoi

korpehen kohisevaan:

”Vei elon viima mun kukkani.

Jäljelle jäi vain työ

päivien päättymätön,

sydäntuskani talvinen yö.

Järjestykää, polot järjet,

tai Taivahan leimaus lyö:

Miekkoinen nainen ja mies,

ens syksynä leipää ken syö.

Vaan mua naurattaa,

mua itkettää iki, ain,

heikkous heltymätön

sanan, vapauden vainoajain.

Minkä he mahtavat?

Pikkuisen piinata vain,

pitkittää, mikä on

kuitenkin täyttymys lain.

Ken? Kuka haastaa?

Tie, elo, totuus ja työ.

Ympäri tauti ja talvi

ja nälkä ja köyhyys ja yö.

Sentään ma, ah, häpeäisin

häntä, ken leipäänsä syö,

kun isän, äidin ja lapsen

ja kullankin kuolema lyö.

Ah, rakas, rakkahin!

Vieläkö kuulet sa mua?

Murheeni huutaa
kuin kaukaista huhuilua.

Muistelen Sua
kuin kaunista kadotettua.

Tuntoni, tuskani määrää

nyt kauas, kauas mun Sua!

Mutta ne vaikka jo vie

minut aallonkin ankaran taa,

missä mun lempeni, lauluni

korkea on kotimaa,

minkä ne mahtavat?

Konsana korkeimpaa

eivät ne nähneet.

Eivätkä nähdä ne saa.”

Maantietä matkaa

kirjaton, karjaton mies.

Maan vai taivahan laps?

Tai helvetin hehkuun on ties!

Outoja sulle kun on

isänmaa, kotipaikka ja lies,

puolue, perhe ja muu:

on sulla sun itsesi ies.

Eino Leino
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M auno Koivisto, satamajätkä 
Turusta, oli kaksi kautta Suo-
men tasavallan presidenttinä 

1982–1994. Suuri kansansuosikki, duunari, 
josta tuli tohtori, lentopalloilija isoine kouri-
neen. Hän tapasi jo nuorena Turussa kadulla 
pitkän, hoikan tyylikkään tytön, josta tuli 
nopeasti hänen tyttöystävänsä, kihlattunsa, 
puolisonsa. Punkalaitumelaisesta pienviljelijän 
tyttärestä Tellervo Kankaanrannasta tuli 
Mauno Koiviston vaimo, sittemmin tasavallan 
presidentin puoliso, myöhemmin 93-vuotiaan 
miehensä omaishoitaja 88-vuotiaana Helsin-
gissä. Pitkä yhteinen tie kuljettuna.

Tästä tiestä kertoo erinomaisesti, läm-
möllä ja kipeästikin Anne Mattsonin tuore 
eläkertateos ”Tellervo Koivisto - elämäkerta” (Sil-
tala 2017).

Naisen paikka
Suomalaisessa yhteiskunnassa naisen paikka 
oli pitkään kotona. Ei aina nyrkin ja hellan 
välissä, mutta valitettavasti sitäkin. Punka-
laitumen maalaisyhteisössä neljästä Kan-
kaanrannan perheen lapsesta yksi tyttäristä, 
Tellervo, lähetettiin oppikouluun kauas Laut-
takylään. Oppikoulun käyminen, ylioppilaaksi 
opiskelu oli nuoren Tellervo Kankaanrannan 
kannalta ratkaiseva elämänkäänne. Opiskelu 
Turussa korkeakoulussa ekonomiksi täydensi 
tätä elämän muutosta maaseudun pientilalta 
kaupungin ”opiskelijaeliittiin”.

Elämäkerta-kirja kuvaa erinomaisella 
tavalla Tellervo Koiviston elämänkaaren 
kautta koko suomalaisen yhteiskunnan valta-
vaa muutosta 1960-luvun agraariyhteiskun-
nasta voimakkaan teollistumisen kautta kohti 
tasa-arvoisempaa, yhteiskunnan kaikista jäse-
nistä huolehtivaa Suomea.

Tässä työssä Tellervo Koivistolla on ollut 
eri tehtävissä ja rooleissa huomattava merki-
tys. Koivisto  oli jo nuorena Helsingissä aktiivi 
naisten tasa-arvoliikkeessä, yhdistys 9:ssä. Pyr-
kimys naisten ja lasten aseman parantamiseen 
on ollut Tellervo Koivistolle läpi elämän kes-
tävä kutsumus. Kirja kuvaa Tellervo Koiviston 
roolia monien yhteiskunnan asioiden tausta-
vaikuttajana. Hän itse ei halunnut näkyväksi 
johtajaksi, mutta esitti rohkeasti kirjoituksin 
ja puhein omia näkökohtiaan. Kirjoituksissa 
ja puheissa hän viljeli usein satakuntalaista 
lakoonisuutta ja myös ironia, itseironiakin 
ovat hänen tyylilajejaan.

Piiskaa koulussa
Presidentin puolisona Tellervo Koivisto pääsi 
loistamaan tyylikkyydellään ja älykkyydellään, 
hoitaen edustustehtävät ensiluokkaisen mal-
likkaasti. Kirjassa tuodaan esille aivan oikein 
se, että osa Mauno Koiviston suuresta kan-
sansuosiosta johtui hänen puolisostaan. Myös 
rouva Koivisto oli tavattoman suosittu, omana 
itsenään.

Kirjan traagisiin lukuihin kuuluu kertomus 

Tellervo Koiviston sairastumisesta vakavaan 
masennukseen 70-vuotiaana, jonka aiheutti 
kouluajan kokemukset Lauttakylässä. 

”Pastori Lauri Jooseppi Jokinen opetti 
uskontoa. Hän ahdisteli useita oppilaitaan ja 
heistä yksi oli Tellervo. Jokinen sai mielihyvää 
tyttöjen piiskaamisesta ja vaati saada kurittaa 
Tellervoa ja muita uhrejaan pappilan kans-
liassa.” Pastori otti tytön polvilleen poikittain 
ja löi, eikä se ollut kevyttä läiskimistä, lyöminen 
loppui vasta kun tyttö alkoi itkeä. Kappalainen 
Lauri Jokinen, Lapuan liikkeen ja IKL:n 
kannattaja oli paikkakunnalla arvostettu merk-
kihenkilö, joka ei koskaan joutunut vastuuseen 
sadistisista piiskaamisistaan, jotka kohdistuivat 
erityisesti ulkopaikkakuntalaisiin tyttöoppilai-
siin. Nämä kouluajan kauhukokemukset aiheut-
tivat Tellervo Koivistolle 70-vuotiaana vakavia 
masennusoireita, joista hän vasta silloin on kir-
joituksissa pystynyt kertomaan muille ”kohta-
lotovereille”, avuksi tarkoitettuna.

Lähihistoriaa
Tellervo Koiviston elämäkerta -teos on koko-
naisuudessaan erinomaista suomalaista ja 
kansainvälistäkin lähihistoriaa. Kirja vilisee 
tuttuja henkilönimiä, vaikuttajia, Koivistojen 
ystäviä, suuria ja pieniä tapahtumia. Kuten 
ihmisten elämä.

Kirjassa on hauska, monipuolinen kuvitus. 
Sujuvasti kirjoitettu, erinomainen lahjakirja.

Pekka Hurme

MANUN TELLERVO – SOSIAALINEN TAHTONAINEN!

K eskusteluohjelma tv:ssä, vuosikym-
meniä sitten. Vieraaksi on kutsuttu 
vanhahko herrasmies, älykkäiden 

ihmisten järjestöstä. Ohjelma alkaa älyk-
kyystestillä: ”Oletetaanpa, että haaksirik-
koudut aution saaren rantaan. Tai niinhän 
sinä luulit, sillä juuri kun olet päässyt aalto-
jen ulottumattomiin, näet lauman verenhi-
moisia villejä juoksevan sinua kohti viida-
kon suojasta, keihäät ojossa. Miten toimit?” 
Haastateltava kokoaa sekunneissa itsensä: 
”Niin, minä luultavasti otan tekohampaat 
suustani ja auon ja suljen niitä kädessäni, 
näkyvästi.”

Hahaa! Eipä ole maailma paljon tuosta 
muuttunut – huomiohakuisuus on vain saa-
nut toisenlaisia muotoja. Tämän päivän 
kiperät tilanteet eivät toki usein ole vertai-
lukelpoisia juuri kertomani kanssa, mutta 
yhteinen nimittäjä näillä kuitenkin on: ajan 
voittaminen. Edelleen myös on totta, että 
kuvatunlaisia tilanteita syntyy silloin, kun 
nykyaikainen kohtaa perinteisen. Ja vielä: 
väkivallan uhalta eivät välty hekään, jotka 
niin mielellään olisivat valmiita takomaan 
miekat auroiksi.

”Sen saat, minkä pystyt neuvottele-
maan.” Totta! Kohtalon valta on murrettu; 
nyt merkitsee vain se, miten taitavasti kukin 
voi omaa etuaan edistää. Tässä yhteydessä 
paljon parjattu keskiluokkaisuus nousee 
arvoon arvaamattomaan. Nimittäin: kes-
kiluokkaisuuden etu on se, että voi valita 
seuransa. Sitten vain valitsemaan sellaisia 
neuvottelukumppaneita, joiden seurassa 
oma osaaminen korostuu. Ne, jotka ovat 
oman laadukkaan ”kuplansa” rakentaneet 
ja elävät siinä, osaavat kyllä hakeutua sel-
laiseen seuraan, joka tuottaa kaikille sen 
vaikutuspiirissä oleville lisäarvoa. 

Laadukas ratkaisu, muttei kaikille mah-
dollinen. Heille, jotka tällaiseen eivät yllä, 
tarjoillaan usein mahdollisuutta ihailla tois-

ten laatua, etäältä. Mutta aina on heitä, 
jotka kokevat tällaisen vain alentavan omaa 
ihmisarvoaan. Ja aina löytyy myös heitä, 
joiden mielestä sitä, mitä ei voi korjata, 
kannattaa rikkoa lisää. Ei tarvitse olla villi 
autioksi luullun saaren hiekkarannalla 
ymmärtääkseen, mitä sumeilemattomalla 
väkivallalla voi saavuttaa. Illuusiottomim-
mat näkevät rauniot, jotka tarjoavat jäl-
leenrakentamisen mahdollisuuden. Me 
muut, joilla syystä tai toisesta on hieman 
enemmän uskoa ihmisyyteen, haluamme 
puuttua asioihin ennen tätä pistettä.

Sumeilemattomaan väkivaltaan yrittää 
yhteiskuntamme suhtautua ”järkevästi”: 
nimeäminen, analyysi ja vastatoimet. Jos 
se nimetään ”terrorismiksi”, saadaan aina-
kin suuret joukot kiinnostumaan, juuri tuo 
usein esiin nostettu ”keskiluokka”. Sille on 
tärkeää, että väkivaltaan johtanut syy-seu-
raus –ketju tehdään näkyväksi – silloin itse 
kukin voi tahollaan sanoutua tästä irti, 
tai ainakin olla sanoutuvinaan. Vastatoi-
mia onkin sitten mahdollisimman monen 
helppo kannattaa, vaikka ketunhäntänä 
kainalossa yhteiskunta siinä samalla tuo 
mukanaan kansalaisoikeuksien rajoituk-
sia, ehkä pysyvästi.

Toisenlaisiakin ääniä kuuluu. Joittenkin 
mielestä tämän prosessin avainsanat ovat 
marginaaliryhmien parjaus, voivottelu ja 
jahkailu. Kun sitten näillä eväillä ryhdy-
tään ”tositoimiin”, valokeilaan nousevat 
he, jotka haluavat siinä pysyä, vastaisuu-
dessakin. Nyt kansa saa haluamansa eli 
”vahvat” johtajansa; mikään muu ei toki 
alun alkaenkaan ollut sille mahdollista… 
mutta näin siis ne toisenlaiset äänet.

Mutta entä Nasaretin mies, Jeesus, jota 
myös Kristukseksi sanotaan – tuo paljon 
puhuttu, mutta ehkä yllättävänkin vähän 
käytännön tasolla seurattu… hänen rat-
kaisumallinsa?! Mies, jonka Isä on Van-

han Testamentin väkivaltainen ja omistus-
haluinen Jahve-jumaluus – tästäkö polvi 
pojasta parani? Militantti pasifisti, joka 
halusi marttyyrinkruunua niin kovasti, 
että se lähenteli itsemurha-alttiutta – voi-
simmeko näin luonnehtia Jeesusta? Mutta 
myös: ”Minä olen väkivallan loppu – seu-
raa minua.” Näitä sanoja emme löydä Raa-
matusta, mutta olisiko ne pitänyt sinne kir-
joittaa – ?! Sinä ja minä voimme ne sinne 
kirjoittaa, omalla esimerkillämme – terve-
tuloa mukaan tälle matkalle, hyvä lukijani!

Kirjoittaja on 61-vuotias työnohjaaja 
ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
pappi. Hän työskentelee rata-asentajana 
VR Track Oy:n palveluksessa.

esa.uusi-kerttula@hotmail.com

TEKOHAMPAAT
Kolumni
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M onella on se ajatus, 
että asunto on kaik-
keen ratkaisu, mikä 

sinällään on väärä käsitys. Asunto 
ei

ole ratkaisu muuhun kuin 
asunnottomuuteen, kaikki muut 
ongelmat seuraavat mukana 
asuntoon.

Monella henkilöllä ei ole kos-
kaan ollut asuntoa, jossa olisi asu-
nut itsenäisesti ja hoitanut kaikki 
asiat itse. Asunnottomina on pal-
jon keski-ikäisiä miehiä, jotka ovat 
asuneet aikaisemmin pitkän ajan-
jakson parisuhteessa ja ovat kes-
kittyneet työntekoon ja vaimo on 
hoitanut talouden ylläpidon.

Pyykit sun muut
Tällainen mies ei ole tarvin-
nut ikinä pestä pyykkiä, ja se voi 
monelle olla lähes ylipääsemä-
tön ongelma muuttaessa omaan 
asuntoon. Nykypäivän pyykki-
kone on kuin jokin saakelin tieto-
koneen ja auton sekoitus, on nip-
pelii ja näppelii vaikka kuinka ja 
erilaisii valmisohjelmii. Koneesta 
puuttuu kuitenkin selkeä ohjelma, 
jossa lukisi että, alusvaatteet, pääl-
lysvaatteet, ulkovaatteet, näillä 
nimikkeillä mies pääsisi alkuun.

Sähkö
Kaikki käytämme sähköä, sitä 
itsestään selkeätä elämänehtoa.

Pitkään asunnottomana ollut 
henkilö, kun saa asunnon ja 
menee sinne ensimmäistä ker-
taa, niin toteaa, että asunnossa on 
sähköt (tässä tapauksessa edellisen 
vuokralaisen). Asunnon saanti on 
niin järisyttävä tapahtuma elä-
mässä, että siinä usein unoh-
tuu pikkuseikat kokonaan, kuten 

osoitteenmuutos, sähkösopimus 
ym. pikkuseikat, jotka ovat kui-
tenkin asumisen elinehtoja.

Muutaman päivän, kun on 
asunut, niin aamulla herättyä 
toteaa, että asunnossa ei ole säh-
köä ja pakastin (jossa oli Hurstilta 
haetut lihat) on sulanut.

Tässä vaiheessa yleensä tulee 
paniikki ja jos ei itse tiedä mitä 
tehdä eikä ole ketään keneltä 
kysyisi, niin joillekin se tilanne 
on ylipääsemätön ja voi pahim-
massa tapauksessa laukaista jon-
kun alkoholin tai huumeiden käy-
tön ym.

Monella asunnottomalla on 
isokasa ongelmia kannettavanaan 
ja asunnon saamisen yhteydessä 
ne voivat kasaantua niin suuriksi, 
että asuminen ei yksikertaisesti 
onnistu ilman tukea. Tuki voi 
olla tarpeen myöskin aivan arki-
sissa asioissa, jotka suurimmalle 
osalle ovat aivan selkeitä ja arki-
sia asioita.

Ruuan valmistaminen on 
kanssa monelle tosi ongelmaista. 
Paljon miehillä on ollu elämä sel-
laista, että ei ole tarvinnut koskaan 
valmistaa itse ruokaa, silloin hel-
posti sortuu pikaruokaan, josta sit-
ten on vaikea päästä eroon.

Itse sain kovasti kauppiaalta 
aikoinaan apua ruokaostoksiin, 
kun olin pyörinyt tunnin kaupassa 
miettimässä mitä ostan, ei ollu 
mitään tietoa siitä, miten esim. 
makkarakeitto tehdään.

MINUN KOTI ON MINUN 
KOTI JA SAAN TEHDÄ MITÄ 
HALUN, Mutta pitää muistaa, 
että niin seinän takana olevalla 
naapurillakin on.

©Juhani Tiilikainen

JOS VAIN SAAN ASUNNON,  
NIIN KAIKKI ON HYVIN, VAI ONKO?

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 asun-
nottomuustoimijoita hyödyntä-
mään kokemusasiantuntijoiden 
erityisosaamista tarkoituksen-
mukaisesti ja kokemusasian-
tuntijoille tarjotaan mento-
rointia moninaisissa 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

KOKEMUSASIANTUNTIJAT kouluttajina 
ja mentoreina -hanke osallistui Diakonia-am-
mattikorkeakoululla järjestettyyn Osallista-
van kehittämistoiminnan toritapah-
tumaan. Tilaisuudessa toisensa kohtasivat 
työelämän ammattilaiset, palvelujen käyttä-
jät, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset sekä 
Diakin opiskelijat ja henkilökunta.

Pisteellä kävi n. 50 innostunutta opiske-
lijaa. Heille esiteltiin hankkeen lisäksi myös 
muuta Vva ry:lla tehtävää työtä. Monet etsi-
vät aihetta opinnäytetyölleen, opintoihinsa 
liittyvää työharjoittelupaikkaa tai työelämä-
lähtöistä kehittämishanketta.

Kiitos opiskelijoille mielenkiinnosta ja mie-
lellämme jatkamme keskustelua kanssanne!
(kuva 1)

Hankkeesta oli syyskuun lopussa edustus 
Porin kaupungin aikuissosiaalityön vieraina. 
Ohjelmaan kuului mm. paikallisessa asuin-
yhteisössä vierailu. Asukkaiden kanssa vietet-
tiin mukava tuokio grillaten. Paikalla oli myös 
kaupungin asumisneuvoja, sosiaalityöntekijä 
ja isännöitsijä. Yhdessä mietittiin miten pai-
kan toimintaa voisi kehittää, jotta kaikilla olisi 
hyvä olla. (Kuva2)

1 2

OMAT AVAIMET 2

Krits Avoimet ovet 1.9. historiamuisteloissa vas. alkaen Jukka mäki (krits entinen tj,) profes-
sori Lasse Murto, entinen krimininaalihuollon työntekijä Heimo Tiainen, Risen ylijohtaja 
Tuula Asikainen, ja Vva:n hallituksen jäsen Matti Malkki.
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ASUNNOTTOMANA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ABC–miten toimia
Matalan kynnyksen 
yöpymispaikat 
pääkaupunkiseudulla:

HELSINKI

Hietaniemenkadun 
palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Hki
puh. 09 3104 6628
Neuvonta ja päivystys ma-su 24h
Asumispäivystyksessä on 
kriisimajoituspaikkoja 43:lle miehelle ja 
9:lle naiselle.
Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Kalkkers, Vailla vakinaista 
asuntoa ry
Vaasankatu 5 F, lähellä Sörnäisten 
metroasemaa
puh. 050 443 1068
Aukeaa 17.10. Asunnottomien 
yönä

Hermannin diakoniatalo, 
tilapäinen hätämajoitus
Hämeentie 73, 00550 Hki, 
pullakirkkosali 2.krs
p. 09 2340 2572 yöaikana
Avoinna yön kerrallaan, klo 21-07
Mahdollisuus majoittua, neuvontaa, 
leipää ja teetä.

VANTAA

Koisorannan palvelukeskus ja 
ensisuoja
Koisotie 5, 01300 Vantaa
puh. 09 8392 4398
Yöpymispaikkoja on 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 ja 
olet asunnoton, voit hakeutua 
vastaanottokotiin ilman ajanvarausta. 
Avoinna 24h.

Espoon kaupungin 
kriisimajoitusyksikkö Viisikko
Kuninkaantie 41 D
Espoolaisille asunnottomille, joilla on 
akuutti tilapäisen majoituksen tarve 
eikä päihde- ja mielenterveysongelmaa.

KADULTA KOTIIN 

• VARMISTA KUNTALAISUUS
Kirjaudu kuntaan, joka on asumisesi ja 
hyvinvointisi kannalta sinulle sopivin. 
Tämä tehdään maistraatissa.

• HAKEUDU 
ASUMISNEUVONTAAN

Vailla vakinaista asuntoa ry
Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara, puh. 
050 443 0102,   
asumisasiat (at) vvary.fi
Ma–pe klo 9-16 toimistolla, 
kinaporinkatu 2 D (käynti sisäpihalla)
Neuvontaa ja ohjausta, 
kokonaistilanteiden selvittely, 
viranomaispuhelut- ja kontaktit,  apua 
asuntohakemuksen teossa, sekä puollot 
asuntohakemuksiin. Ajanvarausta ei 
tarvita, mutta on hyvä soittaa etukäteen.

Ulla tavattavissa Vantaalla tiistaisin 
klo 9–14 Kafnetissa, rautakallionkatu 
3. Voit varata ajan ennakkoon 050 
443 0102 tai saapua paikan päälle. 
Ulla on parittomina tiistaina 
Vantaan A-kilta ry:n tiloissa 
vastaanottamassa asiakkaita klo 12.00–
14.00. Jokiniementie, lähellä Tikkurilan 
asemaa.

Helsingin kaupungin 
asumisneuvojat
Neuvontaa helsinkiläisille erilaisissa 
asumisen ongelmissa, yhteensä 16 
asumisneuvojaa, kysy oman alueesi 
neuvoja. Vuokranmaksuvaikeudet, 
häätöuhkatilanne, tukien ja etuuksien 
hakeminen, muut asumisen haasteet. 
Helsingin kaupungin asumisneuvojat 
ovat viranomaisia, jotka ovat yhteydessä 
myös kaupungin asumisjonovastaavaan!
Sosiaalitoimiston vaihde  
puh. 09 310 5015/Helsinki

Asumisneuvonta-chat: 
Asumisneuvonnan chat-palvelu 
on avoinna ma-pe klo 13–15. 
Muina aikoina olemme tavoitettavissa 
puhelimitse. Yhteystiedot sivuiltamme:  
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/
sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-
tuki-ja-toimeentulo/asumisneuvonta/
yhteystiedot

Vantaan sosiaalitoimiston vaihde 
09 83911

Muista oma aktiivisuus – se 
katsotaan eduksesi kun haet 
asuntoa!

• MUITA NEUVONTA-  
JA TUKIPALVELUJA: 

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 17.00–19.00

Neuvontapiste Ne-rå 
Avoinna ma–to 10-16, puh. 046 850 
9282, kolmas linja 12, 00530 Helsinki 
Hakemusten täyttöapua.

Liikkuva tukityö ja palveluohjaus
Juhani Haapamäki
044 520 7870
liikkuvatuki@vvary.fi
Vailla vakinaista asuntoa ry

Maahanmuuttoasiantuntija
Heini Puurunen
044 260 3818
heini.puurunen@vvary.fi

Katri Immonen
katri.immonen@vvary.fi
044 773 4700

Etsivän työn tiimi Yökiitäjät
050 528 2013
yokiitajat@vvary.fi

MAKSUTON AAMIAINEN/ 
RUOKAILU: HELSINKI

Elokolo
Toinen linja 31
Päivittäin klo 9-12.30 aamupuuro

Päiväkeskus Illusia
Mäkelänkatu 50 B
Päivittäin klo 9, aamupuuro

Vanha kirkko
Annankatu 14 D
Kahvia ja pientä syötävää
Ke 12-14, to 11-14
Pe 9-12

Vepa
Vaasankatu 5
Maksuton lämmin ateria arkisin
Aukioloajat ma-pe 8-13

Vapaakirkko
Annankatu 1
To 11-12, soppakirkko

Vihreä keidas
Mäkelänkatu 50 b.
Aamiaista 9-11, 
muina aikona tarjolla teetä ja 
mahd. lahjoitusruokaa. 

EDULLINEN AAMIAINEN/
RUOKAILU HELSINKI

D-ASEMA KANNELMÄKI
Klaneettitie 11, 00420 Helsinki
Ma, ti, to ja pe 12-13.30 /ruokailu 1€ 

Itiksen symppis
Turunlinnantie 14 A
Ma-pe klo 9-14, 
puuroaamiainen 0,20€

Kontulan symppis,  
Kontutalo (ostoskeskus)
Keinulaudankuja 4
Ma-pe klo 9-14, 
puuroaamiainen 0,20€

Erityisdiakonia
Hermannin Diakoniatalo, 
Hämeentie 73
Ma, ti ja to päivätupa klo 9–12 
2 kuppia kahvia ja tuplaleipä 0,50€.  
Puuro 0,20€
Su pullakirkko 10.00
Ke Diakoniaruokailu (1€) klo 12-13
Myös muissa seurakunnissa ruokailua, ks. 

Kirkko ja kaupunki -lehti ja  
www.helsinginseurakunnat.fi

Ostarin Onni, Pihlajamäen kirkolla
Liusketie 1, 00710 Helsinki
Tiistaisin klo 9-11
Aamupala 0,30€. Lahjoitusleipää

Hietaniemenkadun palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Hki 
(sisäpihalta)
Asunnottomille helsinkiläisille päivittäin:
Lounas klo 11-13 (talon ulkopuolisille 
kävijöille alkaa klo 12), 1,10€
Päivällinen klo 16.30-17.30, 1,10€
Kahvi ja voileipä klo 8-17.30, 0,55€
Henkilön tulisi itse maksaa ateriansa tai 
hakea omalta sosiaalityöntekijältä/
 -ohjaajalta maksusitoumus ruokaan.

HeTy – Helsingin Työttömät
Katajanokanlaituri 4, 
Lounas 4€, HeTyn jäsenet 3€
lounastarjoilu aloitetaan pian, seuraa 
sivustoa.

Kumppanuustalo Hanna
Sturenkatu 12, 00510 Hki 
Ma-pe klo 10-15
Asukasbuffetissa kahvia, pientä suolaista 
ja makeaa omakustannushintaan, talon 
aukioloaikoina. 

Elokolo
Toinen linja 31, 00530 Hki
Päivittäin klo 9-15
Kahvia 0,50€, teetä/mehua 0,20€, voileipää 
0,70€ ja pulla/kakkupala 0,30€

Elintarvikejakelua

Heikki Hurstin ruokajakelu
Helsinginkatu 19, 00500 Hki 
Ke ja pe n. klo 9.30-14

Myllypuron elintarvikejakelu, 
Liikuntamylly
Myllypurontie 1, 00920 Hki
Ti ja to klo 9 alkaen. Paikalla oltava 
viimeistään klo 9.30

Pelastusarmeijan elintarvikejakelu
Castréninkatu 24-26, 00530 Hki
Leivän jako ark. klo 9-15, torstaisin klo 9-13 
Ruoka-apu vain ajanvarauksella ark. klo 8-9
puh. 09 7743 1320 / www.pelastusarmeija.
fi/ajanvaraus

p.s. muutokset tietoihin voi lähettää 
toimisto@vvary.fi 

RUOKAA & PÄIVÄKESKUKSET

KAUPUNGIN ASUNNOT 
HELSINGISSÄ

Heka (Helsingin kaupungin asunnot Oy) 
omistaa suurimman osan kaupungin vuok-
ra-asunnoista, joita Stadin asunnot puo-
lestaan välittää. 
Stadin asunnot neuvoo hakijoita asunto-
hakemuksen täyttämisessä yms. sekä välit-
tää hakijoille tarjotut asunnot. Tilakeskuk-
sessa käsitellään vuokra-asuntojen osalta 
vapaarahoitteisten ja työsuhdeasuntojen 
vuokrasopimukset.
Nettisivut ja lisätietoja: www.stadiasunnot.
fib ja www.hekaoy.fi 

Olennaisia kriteereitä: 
• Asunnon saadakseen pitää ensi-

sijaisesti olla sille tarve (kts. 
asunnontarveluokitus)

• Kaupungin asuntoihin on tulo- ja 
varallisuusrajat

• Vuokravelka voi olla este, ks. tar-
kemmin https://www.hel.fi/kv/
stadinasunnot-fi/hekan-asunnot/
ukk-heka/#7

• Kotieläimet sallitaan kaupungin 
vuokra-asunnoissa

• Kaupungin tarjoamat asumisneuvon-
tapalvelut kodittomille ovat sosiaalitoi-
men alla

Asunnontarveluokitus: 
• Kaikkein kiireellisimmässä asun-

nontarpeessa on hakija, joka on asun-
noton tai vastaavassa tilanteessa

• Asunnottomaksi katsotaan henkilö, 
joka: asuu ulkona tai asunnoksi kelpaa-
mattomissa tiloissa, asuu yömajassa tai 
vastaavassa tilapäisluonteisessa majoi-
tuksessa tai asuu laitoksessa asunnon 
puutteen vuoksi tai jonka laitoksesta pää-
syn esteenä on asunnon puuttuminen tai 
asuinolosuhteiltaan on rinnastettavissa 
emt. olosuhteisiin.

• Asunnottomaksi voidaan katsoa myös 
perhe, jonka perheenjäsenet joko asuvat 
erillään tai muissa tilapäismajoituksessa

• Erittäin kiireelliseksi asunnontar-
peeksi voidaan katsoa mm. jos on viran-
omaisen päätöksellä ilman omaa syytään 
velvoitettu muuttamaan asunnostaan, 
jää asunnottomaksi asunnon purkami-
sen vuoksi tai asunto on erittäin ahdas.

• On muuttamassa paikkakunnalle, josta 
on saanut työ- tai opiskelupaikan.

• Muita kiireellisyyteen vaikuttavia seik-
koja voivat olla esimerkiksi; asunnosta 
irtisanominen, pysyvä sairaus tai vamma, 
asunnon ahtaus, avioero tai vastaava 
tilanne.



Tervetuloa  
Helsingin 

päätapahtumaan 
Dallapénpuistoon  

klo 17-22.00


