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VVA RY:N TAUSTAA
Joukko asunnottomia miehiä perusti
Vailla vakinaista asuntoa ry:n vuonna
1986 Helsingissä ja määritti järjestön tarkoitukseksi yhteismajoituksessa asuvien
elinolojen parantamisen ja vaikuttamisen siihen, että jokaiselle asuntoa vailla
olevalle järjestettäisiin mahdollisuus itsenäiseen asumiseen. Järjestön tärkein
toiminnan muoto on asunnottomien
edunvalvontatyö sekä asumisratkaisujen
turvaaminen yhteiskunnassamme heille,
joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia.
Asunnottomuuteen kiinnitettiin valtakunnallista huomiota YK:n julistamana kansainvälisenä asunnottomien vuonna 1987. Tuolloin asunnottomia arvioitiin
olevan koko maassa noin 20 000.
Järjestön toiminta on koko olemassaolonsa ajan perustunut asunnottomien
omaan aktiivisuuteen oman asiansa edistämiseksi. Ensimmäiset kymmenen vuot-

ta järjestö toimi kokonaan vapaaehtoisten
voimin. Nyt järjestössä työskentelevät rinnakkain asunnottomuutta kokeneet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.
Henkilökunnan tehtävänä on edunvalvonnan lisäksi asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden osallistumisja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.
Ensimmäiset työntekijät palkattiin vuonna 1994 Taitojenvaihtoverstas-projektiin
sekä Kohtaamispaikkaan. Järjestön toiminta on laajentunut ruohonjuuritasolta nousseiden tarpeiden mukaan; palkattujen työntekijöiden määrä on vaihdellut
10–32 työntekijän välillä.
Vva ry on asiantuntijajärjestö, joka
osallistuu vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön paikallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Järjestön kaikki toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja
niissä toimii aktiivisesti noin 50 vapaaeh-
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toista. Järjestön varsinaisten jäsenten määrä on pieni, vaikka toimintaan osallistuu
ihmisiä ja yhteisöjä eri puolilta Suomea:
asunnottomilla ei usein ole varaa maksaa
jäsenmaksua eikä heillä ole osoitetta, johon voisi lähettää jäsenpostia.
Vva ry:n osallisuusstrategia valmistui
vuonna 2011. Järjestön tavoitteena on lisätä järjestelmällisesti asunnottomien ja
asunnottomuutta kokeneiden yhteiskunnallisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Järjestöllä on kaksi asunnottomille tarkoitettua matalan kynnyksen toimipistettä sekä muita toimintoja, joista asunnottomilla tai asunnottomuusuhan alla olevilla
on mahdollisuus saada apua ilman ajanvarausta kaikkina vuorokaudenaikoina.
Yökeskus Kalkkers ja etsivän työn yksikkö Yökiitäjä toimivat yöaikaan, päivisin
asunnottomia tavoittavat vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa, asumis-
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neuvonta ja liikkuva tuki. Järjestö tuottaa
tuetun asumisen palvelut ostopalveluna
kahteen asunto ensin -mallin mukaiseen
asumisyhteisöön: Sällikotiin, joka tarjoaa asunnon 28:lle pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneelle henkilölle sekä Junailijankujalle 68 asukkaalle. Järjestö vuokraa
kahta päihteetöntä virkistys- ja toimintapaikkaa Helsingin Vuosaaressa.
Järjestö tiedottaa asunnottomien tilanteesta säännöllisesti medialle ja yhteistyökumppaneille sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi
järjestö voi anoa määrä- ja apurahoja, toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja
myyjäisiä sekä periä jäsenmaksuja. Järjestön suurin yksittäinen tukija ja toiminnan mahdollistaja on Raha-automaattiyhdistys.
Vuonna 2015 Suomessa tilastoitiin olevan
n. 7000 yksinäistä asunnotonta, joista yli
puolet oleskelee pääkaupunkiseudulla.Ti-
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ASUNNOTTOMUUDESTA
Asunnoton on henkilö, jolla ei ole asuntoa.
Asunnottomuus on olosuhde, ei yksittäisen henkilön ominaisuus.
Asunto on ihmisen perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään
olosuhteissa. Jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli saa siihen
riittävän tuen.
lastosta tosin on irroitettu vankilasta asunnottomana vapautuvat, joiden tilastoinnista vastaa Rikosseuraamuslaitos. Riski
joutua asunnottomaksi on suurin henkilöillä, joilla on toimeentulovaikeuksia.
Asunnottomana olemisesta tulee usein
juuretonta kodittomuutta, kun se on pitkäkestoista. Ihmisen omat valmiudet pitää
yllä kotia rapautuvat useita vuosia kestäneen asunnottomuuden aikana, ja asunnottomuustilanteen ulkopuoliset sosiaaliset verkostot katoavat.
Eurooppalaisen asunnottomien kattojärjestön FEANTSAn määritelmän mukaan asunnottomiksi voidaan kadulla

asuvien lisäksi katsoa myös asuntoloissa,
laitoksissa, vastaanottokeskuksissa, tukiasunnoissa, asunnottomuusuhan alla sekä epävarmoissa ja riittämättömissä olosuhteissa elävät henkilöt.
Vva ry:n tavoitteena on auttaa jokaista asunnotonta löytämään ihmisarvoiset
kriteerit täyttävä asumispaikka, josta voi
tehdä kodin sekä tarjota asunnottomille
ja asunnottomuutta kokeneille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan
ja päätöksentekoon.
Vva ry on osallistunut hallituksen
asunnottomuusohjelmien ohjausryhmien toimintaan vuodesta 2001.

SISÄLLYSLUETTELO:
Matalankynnyksen työ
s. 10
Kansalaisjärjestötoiminta
s. 49
Verkostoyhteistyö ja valtakunnallinen vaikuttamistoiminta
s. 52
Muut tempaukset vuoden
varrelta
s. 65

Kansainvälinen yhteistyö
Asukki-lehti ja tiedotus
Varainhankinta
Omat avaimet -hanke
Hallinto			
Asumispalvelut
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s. 68
s. 70
s. 74
s. 76
s. 80
s. 86
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Vva ry:n puheenjohtaja

MATTI MALKKI
“Ihanneasuntoa ei ole tarjolla
kenellekään – riittää kun kaikille olisi
tarjolla edes jonkinlainen.”
Vva ry:n uusi puheenjohtaja Matti Malkki on toiminut yli kymmenen vuotta vapaaehtoisena Vva ry:llä “Jussin (Roihan)
kanssa ajeltiin ympäriinsä ja rakenneltiin
kaikenlaista saareen ja muutenkin, mitä
nyt oli tarpeen.“ Matti on istunut Vva ry:n
hallituksessa kahdeksan vuotta ja toiminut viimeiset vuodet varapuheenjohtajana.

Matti on myös tehnyt vankiloissa vapaaehtoistyötä viimeiset 21 vuotta; tiedottanut vankiloiden henkilökunnalle ja
vangeille mitä pitää tehdä, että saa asunnon, kun vapautuu. “Asuntoasia on ensimmäinen ja sen pitää olla järjestyksessä, mieluiten ennen kuin astuu vankilan
portista ulos. Meillä on sellainen porukka joka käy vankiloissa, kun tapaaminen
on sovittu ja luvat saatu, sitä ei peruta. Jos
ei itse pääse saattaa mennä tuntikin, kun
soittaa jonkun toisen paikalle.” Ryhmien
kanssa tehdään myös retkiä Vartiosaareen
– kaikki vapaaehtoistyönä.
Asunnon lisäksi tarvitaan mielekästä
toimintaa ja työtä, jos se on mahdollista.
Asunnontarvitsijoita tulee koko ajan lisää,
eikä kaupunki ehdi rakentaa uutta samassa tahdissa. Myös uusia asunnottomuusryhmiä tulee koko ajan lisää, jotka vaativat erityisiä ratkaisuja.
Järjestön juhlavuonna haasteita riittää
asunnottomuusongelman lisäksi, rahat
on saatava riittämään ja Soldiksen toistamiseen palanut saunarakennus rakennettua uudelleen.
Käytännön apu on parasta: ihmisillä
ei ole usein kykyä käsitellä papereita, Vva
ry:n työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät
paljon sellaista näkymätöntä työtä, joka
ei näy missään mutta jolla on suuri merkitys, jotta jokaisella olisi mahdollisuus itsenäiseen asuntoon.
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LYHYESTI VUODESTA 2015
Matalan kynnyksen toiminta
• Asumisneuvonnassa havaittiin häätöjen, irtisanomisten ja maksuvaikeuksien määrän kohonneen 2015 vuoden aikana. Kontakteja 2164 vuoden aikana.
• Liikkuvaan tukityöhön ja Yökeskus Kalkkerssiin valittiin vertais-/kokemusasiantuntija ammattilaisen pariksi. Liikkuvassa tukityössä kontakteja 2988 vuoden aikana.
• Matalan kynnyksen työssä oli 25 560 kontaktia vuonna 2015:
• Vepassa oli vuoden aikana yhteensä 10 283 käyntikertaa, joista naisia oli alle 30 %.
• Yökeskus Kalkkersissa oli vuoden aikana 2079 henkilökontaktia. Kalkkers pidet
tiin lahjoitusvaroilla auki myös joulupyhinä.
• Etsivässä työssä yöaikaan kontakteja 346
• Vartiosaaressa käyntikertoja n. 700
• Soldiksessa käyntikertoja oli n. 7000

Järjestötoiminta
• Tammikuun alusta järjestö alkoi tuottaa palvelua Pasilassa sijaitsevaan Junailijankujan asumisyksikköön.
• Järjestön internetsivut uudistettiin. Samalla lisättiin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, jonka tarkoituksena oli kuvata enemmän järjestön, työntekijöiden ja kävijöiden
arkielämää. Medianäkyvyys noin
• Vva ry osallistui uuden asunnottomuutta ennaltaehkäisevän AUNE-ohjelman valmistelutyöhön.
• Järjestö on ollut mukana Vartiosaariseuran kannanotossa osayleiskaavaluonnoksessa, jossa painotettiin saaren virkistysarvojen merkitystä.
• Järjestön toiminnanjohtaja ja muut työyhteisön jäsenet olivat mukana lukuisissa
suunnittelukokouksissa, tapaamisissa, työryhmissä, kampanjoissa ja näyttelyissä sekä
monenlaisessa vaikuttamistyössä.
• Syyskuussa päättyneelle Omat avaimet -hankkeen jatkolle saatiin myönteinen rahoituspäätös Ray:ltä vuosille 2016–2018.
• Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö osallistui Asunnottomien yön tapahtumaan.
• Marraskuussa järjestettiin ensimmäinen Sumppitempaus asunnottomien hyväksi. Tempaus oli osa järjestön Vihdoin kotiin -varainhankintakampanjaa. Tempauksen aikana saatu kahdeksan helsinkiläisen kahvilan kahvi/teemyyntituotto lahjoitettiin Vva ry:n matalan kynnyksen toiminnan hyväksi. Varainhankinnan tuotot olivat
vuonna 2015 59 728,03€
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Junailijankujan asumisyhteisössä kasvatettiin tomaatteja

Asunnottomien yössä kansalaiset lähettivät terveisiä päättäjille
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ROOLI
Vva ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.

FILOSOFIA
Vva ry:n perimmäisenä ajatuksena on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.

MISSIO
Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on toimia siten, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.

STRATEGIA
Perehdymme yksilöllisesti kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä toteutamme tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.
Perehdymme lainsäädäntöön sekä ajankohtaiseen asuntopolitiikkaan.
Järjestämme erilaisia tapahtumia asunnottomien asian esilletuomiseksi sekä osallistumme asunnottomuutta käsitteleviin tilaisuuksiin.
Keräämme tietoa asunnottomien todellisesta tilanteesta tilastojen, raporttien, haastattelujen ja tutkimusten avulla sekä välitämme tämän tiedon yhteistyötahoille, medialle ja päättäjille.
Osallistumme asunnottomuusjärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön Feantsan toimintaan.

VISIO vuodeksi 2016
Asuntoloita ja yhteismajoituspaikkoja ei enää ole. Jokaiselle asuntoa vailla olevalle tai
jokaiselle, joka on menettämässä asuntonsa, järjestyy kohtuullisessa ajassa ihmisarvoiset kriteerit täyttävä asumispaikka sekä tarvittavat tukipalvelut.
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MATALAN KYNNYKSEN TYÖ
Vva ry:ssä tehtävä matalan kynnyksen työ on nimensä mukaisesti
ruohonjuuritasolla tapahtuvaa suoraa asunnottomien välittömistä
tarpeista lähtevää auttamistoimintaa, jota järjestössä toteuttaa 10
palkattua sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja kaksi
vertaisohjaajaa sekä joukko vapaaehtoisia.
Työtä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina.
Vuoden 2016 helmikuussa RAY myönsi Vva ry:n matalan kynnyksen
työlle Vaikuttavaa! -palkinnon.

YHTEENSÄ 25560
vailla vakinaista asuntoa ry

ASUMISNEUVONTA
JA PALVELUOHJAUS

11

”Nyt vasta saan selvää, mitä pitää tehdä ja mistä aloitan tämän asunnonhaun!”
Asumisneuvontaa tarjotaan sekä asunnottomille että asunnottomuusuhan alla oleville henkilöille matalan kynnyksen
periaatteella. Asumisen ohjaus on luottamuksellista ja avointa vuoropuhelua ja
ohjaus toimii myös ilman erillistä ajanvarausta. Jatkotapaamiset sovitaan yhdessä
asumisneuvojan, ohjattavan ja mahdollisesti muiden yhteistyö- ja viranomaistahojen kanssa. Asumisneuvoja vastaanottaa kävijöitä ja puheluita koskien joko
omaa tai läheisten tilannetta. Usealla soittajalla on häätömääräys, avio- tai avoeron
tuoma vaara ajautua kadulle tai kykenemättömyys selvitä nousseista asumiskustannuksista.
Neuvonnassa selvitetään kävijän kokonaistilanne mahdollisimman tarkasti,
jolloin nopeutetaan asunnon saantia sekä
varmistetaan tarvittava tuki. Asumisneuvonnan avulla ennaltaehkäistään häätöjä ja
autetaan alkuun kävijöitä, jotka eivät pääse koneelle tai eivät kykene täyttämään hakemuksia. Neuvojan luokse hakeutuneiden kanssa sekä laaditaan että päivitetään
hakemuksia. Ammattiapua saa toimeentuloon, hyvinvointiin ja päihdeongelmiin
liittyvissä asioissa – asumisneuvoja pyrkii
kokonaisvaltaiseen auttamiseen ja elämänhallinnan tukemiseen.
Puoltolausuntoja asuntohakemusten
tueksi tehdään sosiaalitoimeen, vuokranan-

Keskusteleminen,

kuunteleminen, ohjaus,

neuvonta, tukeminen,

puhelintuki,

sosiaalinen tuki, kriisiapu,
yksilöllinen perehtyminen,
syventyminen tilanteeseen,

konkreettinen auttaminen,

palveluohjaus, asumisen
tukeminen, tavoitettavuus,
viranomaisverkostot, yhteistyö,
kohtuuaika, esteiden purku,

sitoutuminen

tajille ja tukiasumisyksiköille. Lisäksi apua
saa oikeusturvaan ja juridiikkaan liittyvissä
kysymyksissä sekä hakuprosessin kaikissa
vaiheissa. Ohjaaja sitoutuu auttamaan kävijää myös pidemmällä aikavälillä.
Asunnottomia ei jätetä yksin ongelmien kanssa, vaan keskeisellä sijalla on
löytää kävijää tukevat oikeat tahot: sosiaalityöntekijät, tukiasuntojen ohjaajat,
asumisohjaajat, asuntosihteerit, kunnan
mielenterveystyöntekijät, lääkärit jne. Tilannearvioissa selvitetään koko asunnottomuuden aikainen periodi, mahdolliset
verkostot ja viranomaiskontaktit. Kaikki
ovat tervetulleita; useat kävijät hyötyvät
neuvonnasta etenkin yllättävien tilanteiden kohdatessa tai kriisitilanteissa.
Tuloksia syntyy, kun aikaa keskitetään
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t käydään
- ja alamäe

” Ylä

yhdessä”.

tarpeeksi avun antamiseen; moni löytää
uuden suunnan käytyään läpi tilannettaan neuvojan kanssa.
Usein asunnottoman verkostot ovatkin kaventuneet ja tukea elämäntilanteen
parantamiseksi ei löydy, tällöin keskustelusta neuvojan kanssa on suuri apu. Aina
kävijät eivät kuitenkaan hyödy palvelusta –t joskus ihminen häviää ensimmäisen
kontaktin jälkeen. Pääkaupunkiseudun ja
muualta Suomesta tulleiden lisäksi myös
muiden maiden kansallisuuksia on avun
piirissä. Haasteen työhön tuo ns. paperittomien auttamismahdollisuudet, joita ei
käytännössä ole.
Asumisneuvoja kohtaa paljon ihmisiä,
joiden täytyy selvitä hyvin pienillä tuloilla ja epäterveellisellä ravinnolla. Ongelmat kasaantuvat usein tilanteissa, joissa
sosiaalityöntekijällä on sijainen tai päätökset viivästyvät. Noin puolella on mielenterveys,- ja päihdeongelmia tai fyysisiä sairauksia. Asumisneuvoja kohtaa kävijöitä
hyvin erilaisin tarpein.
Asumisneuvoja kiinnittää huomiota
puoltoa laatiessa kävijän diagnooseihin,
koska sairauksista mainitseminen voi vaikuttaa esteettömän asunnon ja asianmukaisten tukipalvelujen saantiin. Asumisneuvoja ohjaa tarvittaessa kuntouttavan
toiminnan piiriin tai lääkäriin, jotka voivat nopeuttaa tukiasunnon saantia.
Asumisneuvojan työ on hyvin laaja-alaista auttamistyötä, jossa keskeisellä sijalla on kokonainen ihminen, jota
tuetaan ja autetaan sekä ennaltaehkäistään erilaisten riskien varalta.
20 % puheluista, joita asumisneuvoja vastaanottaa on muualta kuin pääkaupunkiseudulta.

Vva ry:n työntekijöiden lisäksi asumisneuvojalla on laaja verkosto: pääkaupunkiseudun Ohjaamot, Sininauhasäätiö,
Kriminaalihuoltoyhdistys, Nuorisoasuntoliitto (NAL), Vihreä Keidas, A-klinikkasäätiö, kuntien ja vankiloiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, KRIS, Krits,
Helsingin kaupungin asumisneuvojat, Setlementtiliitto, Nuorisosäätiö ja Romano-missio ja Yhteinen pöytä -hanke.
Vantaan yhteistyökumppaneina ovat
mm. Vantaan vuokra-asunnot Oy, Vahti ry, Vantaan kaupungin ylläpitämä asukastila Kafnet, Vantaan A-kilta ja Vantaan
seurakuntayhtymän päihdetyön ja asumisen diakonit.
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Vuosi 2015 asumisneuvonnassa
Yhteensä tavattu 1059
henkilöä
Puheluja 1105
Kontaktit 2015 yht. 2164
Vuokrataso oli pääkaupunkiseudulla
liian korkea esimerkiksi opiskelijoille, joillekin yksineläville ja sosiaalituen varassa oleville. Häätöjen, irtisanomisten ja maksuvaikeuksien määrä kohosi myös 2015 vuoden
aikana. Alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomien kävijöiden määrä oli selkeä kasvava trendi vuonna 2015.
Yleisesti ottaen asumisneuvontaan hakeutuvat olivat heterogeenisempi ryhmä
ja joukossa oli enemmän yrittäjätaustaisia, hoitoalalla työskenteleviä ja akateemisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Nuoria naisia oli loppuvuodesta vähemmän
kuin puoli vuotta aiemmin, jolloin heitä
oli noin viidennes asunnottomista. Näillä
kävijöillä ei pääsääntöisesti esiintynyt päihdeongelmaa.
Vuoden 2015 marraskuu oli vilkkain
kuukausi koko asumisneuvonnan historian aikana (125 kävijää Helsingissä, Vantaalla 15). Kriisiasuntojen tarve nousi keskeiseksi kysymykseksi. Asumisneuvoja laati
vuonna 2015 infopaketin Kuinka toimia
asunnottomana pääkaupunkiseudulla. Infopaketti julkaistiin myös Asukki -lehdessä 2/2015 ja se tullaan päivittämään ja julkaisemaan myös tulevissa lehdissä.

Tiistaisin asumisneuvoja oli päivystämässä Vantaalla A-killan tiloissa Vaihde-ryhmän jäsenenä, mikä vakiintui uudeksi yhteistyömalliksi. Vahti ry hakee
pysyvää toimipistettä asumisneuvojalle.
Toinen Vantaan päivystyspaikka on
Koivukylän asukastila Kafnet, joka osoittautui myös toimivaksi auttamisen paikaksi. Asumisneuvojan palvelut mainitaan
kävijöille ja neuvojan kanssa paikalla oli
myös Stop huumeille ry:n Fattaluuta-koulutuksen käynyt työntekijä.
Asumisneuvoja auttoi ihmisiä myös yhteistyössä Vantaan Ohjaamon kanssa. Vantaalla on lisäksi Yhteinen pöytä -hankkeen
ruokajako, joka oli seurakunnan ja kaupungin rahoittama hanke, johon haettiin
myös ESR-rahoitusta.
Asumisneuvoja oli vuonna 2015
Vva ry:n tukihenkilö Y-Säätiön vuokra-asunnoissa asuvalle viidelle henkilölle. Asumisneuvoja vastaanotti myös vankilasta vapautuneita ja koevapausvankeja
sekä selvitteli vankien asunnottomuuteen
liittyviä kysymyksiä.
Neuvoja vieraili Helsingin vankilassa
ohjaamassa vankeja ja vankien neuvontaa tehtiin yhteistyönä KRIS Helsingin
ja Kriminaalihuollon tukisäätiön, vankilan sosiaalityöntekijän sekä ohjaajan kanssa. Vangin siirtymävaihe koevapauteen
oli haasteellinen, koska vapauteen pääsyn
ehtona oli löytää asunto ja tarve oli usein
kiireellinen, mutta vuokranantajat eivät
helposti vuokraa asuntoja tälle ryhmälle
ilman tukea.
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KEHITTÄMISIDEOITA
asumisneuvonnasta

A

sumisneuvojan havaitsema selkeä epäkohta sekä Helsingissä että
Vantaalla on liian vähän paikkoja missä yöpyä kriisin kohdatessa. Mutta kaikki asunnottomat eivät silti halua
nukkua ensisuojissa. Myös päihteettömät
asunnottomat ja avohoidossa olevat mielenterveysongelmaiset on jätetty huomioimatta maksutonta yöpymistä suunniteltaessa.
Helsingin kaupungin tarjoaman tuetun- ja kriisiasumisen kriteerit ovat kävijöiden kertoman mukaan kiristyneet, sillä
asuminen ei voi onnistua, mikäli on vuokravelkaa. Huolestuttavaa on pidentynyt
jonotusaika tukiasuntoihin sekä avohoidossa olevien asunnottomien mielenterveyskuntoutujien määrän kasvu.
Vantaan kaupungin pilottihanke on
mennyt hyvin monien asiakkaiden kohdalla: toimeentulotuen maksatus siirrettiin joustavasti Kelaan. Sosiaalityöntekijät
ovat ohjeistaneet hyvin toimeentulotukiasiakkaitaan auttaen sähköisten hakemusten tekemisessä.
Asunnonhakuprosessissa tulisi kiinnittää huomiota henkilön kokonaistilanteeseen: sairauksiin, esteellisyyteen, kulttuuritaustaan ja muihin asumiseen ja asunnon
saantiin vaikuttaviin seikkoihin.

Asumisneuvonnassa kävijöiden yleisimmät
yöpymispäikat
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“Miten voimme
ratkaista
vuokravelkaisen
asunnottoman
tilanteen?”

Naisten (oik.) ja miesten (vas.) osuus kävijöistä
Kaupungin asuntotuotannossa, -jonoissa, asumisneuvonnassa ja vapaaehtoistyössä työskentelevien tulisi saada
koulutusta erilaisten tärkeiden asioiden
tunnistamiseen sekä tukitoimien järjestämisen mahdollisuuksiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.
Miten voimme ratkaista vuokravelkaisen asunnottoman tilanteen? Asumisneuvontapisteitä tulisi olla enemmän ja
neuvontaa tulisi antaa paikoissa, joissa on
muitakin palveluita asunnottomille, kuten
yöpyminen, mahdollisuus ruokailuun sekä
vaatteiden ja itsensä puhtaanapitoon. Yksi kysymys on myös, miten paljon maahan
muuttaneiden tiukentuneet sosiaalietuudet
saattavat ajaa ihmisiä tekemään rikoksia.
Apu tulisi suunnata samalle luukulle.
Tulisi olla enemmän päihteettömyyttä
tukevia paikkoja ja edullisia asumisratkaisuja. Nuorilla on tarvetta kriisiasun-

toihin, mutta missä ovat nuorille aikuisille
suunnatut päihteettömät matalan kynnyksen kohtaamispaikat, jossa voisi hoitaa asumisasioita ja pestä pyykkinsä? Päihteettömille tulisi olla kriisipaikkoja samassa
suhteessa kuin mitä on päihteitä käyttäville.
Voisiko mielenterveyden avopalveluita
kehittää inhimillisempään suuntaan? Yhteistyötä voisi kehittää kentällä olevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kesken.
Tulisi laatia selkeät tiedotteet sosiaalityöntekijöiden vastaanottoajoista.
Häätöjen ennaltaehkäisemiseksi asumiseen pitäisi kiinnittää huomiota jo
nuorella iällä: kouluissa voisi olla oppiaine
Asumisen ABC Nuorisoasuntoliiton nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen mallin mukaisesti. Kyseinen malli on
kehitetty kentältä nousseiden havaintojen ja
kokemusten pohjalta.
Ulla Pyyvaara
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LÄHIKUVASSA
”Kävin luonasi tammikuussa ja teit
puollon asuntohakemukseeni. Arvaapas
mitä? Tammikuussa tuli asuntotarjous Stadin asunnoilta. Nyt asumme
nuorimman poikani kanssa täällä Malmilla, ihana asunto. Ihan kuin joku olisi
kohta kohdalta katsonut toivomukset.
Ajattelin, että oliko vain sattumaa vai
vaikuttiko puoltosi ja vielä noin nopeasti. En voi muuta kuin sydämestäni
kiittää sinua”.
”No mä tulin tänne ja sä kerroit tosta
ohjelmasta, joka auttaa vuokravelkaisia.
Voi hemmetti sentään miten onnellinen
mä olen nyt, kun mulla on katto
pään päällä ja lääkitys ja täysin uus
tukiverkosto hyviä ihmisiä”.
”Hemmetin hyvä olo, kun tiedän, että sä
selvität tän sotkun”.
– mies, jota oli pompoteltu luukulta
luukulle.
Asumisneuvojan luona vieraili vanhempi,
2 v. asunnottomana ollut mies, joka
kertoi olevansa väsynyt nukkumaan
kadulla, metsässä, rappukäytävissä ja
metrotunnelin ulkopuolella olevassa
syvennyksessä. Mies oli kaikkien
palvelujen ulkopuolella. Hän hakeutui
asumisneuvojan luokse Yökiitäjätiimin
ohjaamana. Asumisneuvoja otti
yhteyttä asumisen tukeen: tuli kutsu
keskustelemaan tuetun asumisen paikasta.

Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara
Vastaanotolle saapui pitkään
asunnottomana ollut pariskunta,
jolla toiveena oli saada asua yhdessä.
Asumisneuvoja otti yhteyttä järjestön
asumispalveluista vastaavaan, joka
lupasi ottaa yhteyttä Asumisen tukeen ja
suositella pariskunnalle paikkaa kaupungin
tuetusta yksiköstä.
Vankilasta vapautunut asunnoton
nuori mies hakeutui Krisin ohjaamana
asumisneuvojalle. Miehellä oli
vuokravelkaa, ja ystäväpiirissä lähes
kaikki käyttävät huumeita. Puoltoa varten
asumisneuvoja keskusteli miehen kanssa
tämän tavoitteista ja keinoista niiden
saavuttamiseksi. Tavoitteisiin kuului muu
muassa vertaistyöntekijänä toimiminen ja
pysyä erossa päihteistä.
Asumisneuvojan vastaanotolle
saapui itkuinen ja peloissaan oleva
nelissäkymmenissä oleva häätöuhan alla

Vuosikertomus 2015

Kävijöiden ikäjakauma
oleva nainen. Hän ei saanut etuuksia.
Ainoa tulonlähde oli satunnaiset
keikkatyöt. Naisella oli täysi-ikäinen
poika. Taloudessa oli myös koira. Perheen
asunnon tarve oli välitön. Hänen
ex-miehensä oli ajanut koko perheen
pakkaseen.

suostunut luovuttamaan dokumenttia
vuokrasopimuksesta. Asumisneuvoja
auttoi hakemusten teossa ja teki puollon
laatien listan keskeisistä asioista, jotka
oikeuttivat naiselle uuden asunnon.

Parikymppinen mies oli menettänyt
kodin liian kalliin vuokran takia.
Miehellä oli lastensuojelutausta.
Vuokravelkaa oli kertynyt. Mies sitoutui
ottamaan yhteyttä velkaneuvontaan
heti ensimmäisenä työpäivänä
ja oli motivoitunut maksamaan
maksamattoista vuokrista muodostuneen
velan.

Nainen löysi miehensä kuolleena perheen
yhteisestä asunnosta. ”Aattelin pitkään,
että se on mun vika. Onneksi sä ohjasit
mut sinne Vantaan Kriisikeskukseen.
Niiden käyntien jälkeen vasta tajusin
miten sekaisin ja peloissani olin ollut.
Nyt mun poikanikin sai Nuorisosäätiön
asunnon, johon sä kehoitit sitä
menemään. Teidän tyypit auttoivat mua.
Olin ihan paniikissa, kunnes tajusin, et
nyt mua kuunnellaan”.

Akateemisen loppututkinnon
suorittanut noin 40-vuotias nainen
kertoi joutuneensa vuokraisäntänsä
kiusaamaksi ja hänellä oli nyt
häätöuhka. Vuokranantaja ei

Asumisneuvojan vastaanotolle saapui
parikymppinen mies. Hän meni aina
paniikkiin kohdatessaan uusia ihmisiä.
Apua velkojen maksamiseen järjestyi
Nuorisoasuntoliiton projektista.

vailla vakinaista asuntoa ry
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YÖKESKUS KALKKERS
Yökeskus Kalkkers on toiminut vuodesta
1998 lähtien yöaikaan matalan kynnyksen kriisipisteenä asunnottomille. Yökeskus on tarkoitettu kadulla eläville ihmisille ja henkilöille, jotka tarvitsevat
tilapäistä suojaa. Kalkkers tarjoaa turvallisen ja lämpimän paikan yhdeksi yöksi kerrallaan sekä mahdollisuuksien mukaan aterian lahjoitusruoista. Myös pieni
ensiapu annetaan tarvittaessa.
Työntekijät ohjaavat kävijöitä oikeiden palveluiden piiriin ja tarjoavat keskustelumahdollisuuden sitä tarvitseville.
Jokaiseen kävijään otetaan kontakti, elämäntilannetta selvitetään kävijän tahtiin
ja ohjaaminen toteutuu tapauskohtaisesti
ja kävijälähtöisesti.

Käyntikertoja yht. 2079
Auki 165 yönä
Kansalaisuuksia:
suomi, puola, viro, latvia,
liettua, kreikka, ranska,
palestiina, israel, marokko,
bulgaria, romania, egypti, mali,
moldova, italia, iso-britannia,
venäjä, ruotsi, portugali
16 yönä tila täynnä, ja kaikki
halukkaat eivät mahtuneet
sisälle

vailla vakinaista asuntoa ry
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2015 kevät

2015 syksy

Kalkkers muodosti merkityksellisen yhteisön vakituisille kävijöille. Vertaiskontaktit
olivat tärkeitä, mutta yökeskuksessa kävi
myös tilapäistä suojaa tarvitsevia ihmisiä.
Kohdatuksi tuleminen oli turvallisen
tilan ja ruoan lisäksi olennaista. Yökeskuksessa huolehdittiin ihmisten perustarpeista ja neuvottiin paikat, joissa voi peseytyä, syödä ja pestä pyykkiä.
Yökeskuksessa tarjottiin ruokaa useina
iltoina ja tietokonetta hyödynsivät erityisesti he, jotka hakivat töitä. Välillä entisiä asunnottomia poikkesi kahvilla kertomassa kuulumisia. Käyttöaste oli korkea
ja koinakin öinä keskus oli täynnä, jolloin
ihmisiä jouduttiin käännyttämään takaisin kadulle.
Kaikkia, joiden tilanteeseen voitiin vaikuttaa, neuvottiin asioiden hoitamisessa ja
ohjattiin palveluihin sekä asumisneuvojalle. Venäjää puhuvien tilannetta pystyttiin
kartoittamaan, koska yhdistyksen venäjän
kieltä osaava työntekijä vieraili joinakin öinä Kalkkersissa. Saamiemme tietojen mukaan kävijät hyötyivät palveluohjauksesta, mutta palveluohjauksen vaikutusta oli
vaikea tarkkaan arvioida.
Kalkkersissa vieraili huhtikuussa kansanedustajaehdokas Thomas Wallgren.
Valtuutetut Dan Koivulaakso ja Anna
Vuorjoki (sos.- ja terveyslautakunnan jäsen) kävivät myös keskustelemassa Kalkkersin kävijöiden kanssa.
Kalkkers meni suunnitellusti kiinni
huhtikuun lopussa avatakseen uudelleen
ovensa jälleen marraskuun alussa.

Käyttöaste oli syystalvella korkea ja yökeskus oli täynnä useina öinä. Asunnollisia kävijöitä oli yli neljäsosa kävijöistä, he
kävivät lähinnä kahvilla ja lähtivät kotiin
yöksi. Joinain öinä oli ahdasta, mutta ketään ei tarvinnut käännyttää ovelta. Yökeskuksessa jaettiin kaikille tarvitseville lämpimiä talvivaatteita, ja lahjoitusruokaa oli
tarjolla melkein jokaisena yönä.
Tukea ja tietoa tarvitsevia kävijöitä
ohjattiin palveluiden piiriin Hietaniemenkadulle (yöpyminen ja terveyspalvelut), mielenterveyspalveluihin (Peijaksen
päivystys) ja selvittämään tilannettaan
(Vva ry:n asumisneuvoja, Vapaa liikkuvuus -verkosto) sekä matalan kynnyksen
paikkoihin (Vepa, Vihreä Keidas, Stoori)
syömään, suihkuun ja hakemaan vaatteita.
Kävijöitä ohjattiin myös sosiaalipäivystykseen, päiväkeskuksiin ja Koisonrannan
palvelukeskukseen. Osan kohdalla ohjaus
johti hakeutumiseen palveluihin, toisilla tieto mahdollisti hakeutumisen myöhemmin.
Haasteen muodostivat jälleen ulkomaalaiset, joilla ei ollut oikeutta palveluihin sekä satunnaiset kävijät, joihin ei saatu
muodostettua kunnon yhteyttä. Vva ry:n
asumisyksikön sairaanhoitaja kävi Kalkkersissa kahdesti, minkä ansiosta useampi ihminen sai terveydellisiä neuvoja ja
ohjausta.
Kalkkersissa vietettiin pikkujoulut ja
keskus pidettiin joulunpyhät avoinna.
Jouluaattona yökeskuksessa tarjoiltiin jouluateria.
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LÄHIKUVASSA
Nelikymppinen selvä mies yöpyy Kalkkersissa, ei viihdy Hietaniemenkadun
palvelukeskuksessa, koska siellä käytetään runsaasti päihteitä. Selvittää asioita sosiaaliohjaajansa kanssa. Informoitiin Vva ry:n palveluista.
Ulkomaalaistaustainen mies, kirjoilla
Iisalmessa. Parisuhde päättynyt ja tullut
Helsinkiin työnhakuun. Etsii aktiivisesti
sekä töitä että asuntoa.
Nainen, jolla asunto mielenterveysongelmaisille tarkoitetussa asumisyksikössä,
ei halua siellä asua. Haluaisi muun asumisratkaisun. Ohjattu Vva ry:n asumisneuvojalle. Liikkuva tuki myös selvitellyt
kävijän tilannetta ja päätyivät lopulta
yhdessä ratkaisuun, nainen hakeutui
psykiatriseen hoitoon.
Keski-ikäinen mies käynyt kahvilla
ja kertomassa kuulumisiaan. Kertoi
asuneensa pitkään teltassa, ja muuttavansa veneeseen. Jossain vaiheessa oli
tarkoitus saada asunto, mutta oli tullut
ongelmia sen suhteen. Pysyttelee omasta
tahdostaan palveluiden ulkopuolella.
Nuori helsinkiläinen pariskunta, joista
mies yli 2 vuotta ja nainen pari kuukautta asunnottomina. Olivat kiitollisia, kun
ohjattiin Vva ry:n asumisneuvontaan,
joka oli ennestään tuntematon.
Nuori helsinkiläinen mies jonottanut
4 kk kämppää ja käynyt asumisneuvojalla. Vanhemmat ei kuvioissa, pyörii

isovanhempien nurkissa ainakin välillä. 4-vuotias tytär, jota olisi helpompi
tavata omassa kämpässä.
Vuosia Suomessa työskennellyt virolainen mies, jolla ei oikeutta palveluihin.
Käynyt Kalkkersissa tammikuusta
asti. Hakee töitä. Autettiin työhakemuksen ja cv:n kanssa ja kerrottiin
joitain firmoja, joista kysellä töitä.
Viisikymppinen mies, pitkäaikaisasunnoton, joka vuoroin linnassa ja vuoroin kadulla. Ei ole oikeutta mennä
Hietaniemenkadun palvelukeskukseen,
koska kirjat toisella paikkakunnalla,
jonne aikoo, kun naisystävä vapautuu.
Parikymppinen mies Varkaudesta
tullut Helsinkiin etsimään asuntoa. Ei
luottotietoja, töitä tai opiskelupaikkaa. Haluaa Helsinkiin, jotta pääsisi
Varkauden ”huonoista piireistä”
eroon. Informoitiin Helsingin vaikeasta asuntotilanteesta ja neuvottiin
säilyttämään Varkauden kämppä sekä
ohjattiin asumisneuvojalle.
Positiivisena uutisena ainakin yksi
pitkäaikainen kävijä pääsi kaverille
asumaan, haki aktiivisesti töitä ja
kiitti Kalkkersia vuolaasti avusta..
Hän ker
Nuori nainen ohjattiin Symppiksestä
Kalkkerssiin. Päihde- ja mielenterveysongelmia, heikossa kunnossa. Ei halua
Hietaniemenkadun palvelukeskukseen.
Pääsemässä lähiaikoina starttikotiin.
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Verkostoyhteistyö 2015
Liikkuva tukityö ja palveluohjaus
Liikkuva tuki oli mukana suunnittelutilaisuuksissa, seminaareissa,
mielenterveystyökoulutuksissa, palveluiden kehittämisverkostoissa ja tapaamisissa,
joissa esiteltiin Vva ry:n matalankynnyksen toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia.
Liikkuva tuki teki vierailuja mm. päihdekuntoutuslaitoksissa ja esitteli Vva ry:n
toimintamuotoja jälkihuollon pisteinä, jotta kuntoutujan arkeen siirtyminen onnistuisi tavoitellusti.
Verkostoyhteistyökumppanit ovat liikkuvan tukityön lisäksi myös muiden Vva ry:n
matalan kynnyksen palveluohjauksen yhteistyötahoja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kurvin alueen verkostoyhteistyö (Kujato)
mm. Pasilan poliisivankila, Helsingin, Keravan ja Suomenlinnan vankilat
Sillanpirtin, Ridasjärven ja Tervalammen päihdehoitolaitokset
Päihdekatkot ja päihdepsykiatrinen sairaala, Auroran sairaala
A-Klinikka ja A-Klinikkasäätiö, Niemikotisäätiö ja psykiatriset sairaalat
Romaniyhteisöt ja -foorumit
Ikääntyvien päihde- ja mielenterveysverkosto
Suomen palveluohjaus Oy
Vety-verkosto
Asunnottomien & Kodittomien yö, Päihdepäivät ja EX-Criminal-day
Helsingin TE-toimisto ja Duuri
Suomen Lumme (C-hepatiitti-sairauden terveysneuvonta)
Seurakunnat ja erityisdiakoniatyö. (Työntekijä oli liikkuvan väestönryhmän edustajien kanssa tapaamassa kansainvälisen katolisen Helsingin kirkon edustajaa).
”Kohtaamisia umpikujassa”, -mallin mukainen järjestöyhteistyö. Vihreän Keitaan
päihdetyöntekijä ja Vva ry:n päihdetyöntekijä toimivat työparina kriisiytyneissä
elämäntilanteissa olevien auttamiseksi. Aloitettiin kokeiluna helmikuussa 2015 ja
aiesopimus tehtiin vuodelle 2016
Terapiatehdas
KRIS ja KRITS ja Kriminaalityön foorumi Laurea-AMK:lla
Tarpoilan asumisyksikkö, Sillanpirtin päihdekuntoutusyksikkö, Syväpuro-yhteisö ja asumisyksikkö Liljendalissa
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LIIKKUVA TUKITYÖ JA
PALVELUOHJAUS
Työssä pyritään kontaktien toistuvuuteen ja kohtaamiskertojen kautta luottamuksellisen suhteen muodostumiseen.
Kohtaamisissa tyypillistä on useista eri
elämänalueista muodostuva asiainhoidollinen kokonaisuus. Toisiinsa nivoutuvat
mm. asuminen, sosiaalinen tuki, terveydenhoito- ja päihdehoitoasiat, asiainhoito eri virastoissa, rikosseuraamusasiat sekä yhteistyö viranomaisten ja kolmannen
sektorin kanssa.Tavoitteena on käynnistää
ratkaisukeskeinen prosessi ja ohjata henkilö sellaiseen verkostoon, jonka erityisosaamisen alue tukee häntä eteenpäin.

Liikkuva tukityö ja palveluohjaus on työmuoto, jossa lähtökohtana on kävijän elämänkokonaisuus ja yksilöllinen kohtaaminen. Kävijän kanssa selvitetään akuutin
asioimistuen tai muun tuen tarve, ja tästä edetään sovitun aikataulun mukaisesti.
Työ on pääasiassa rekisteröimätöntä
sosiaalityötä, jossa ei ensisijaisesti kirjata henkilötietoja tai muita perussosiaalityössä olennaisia asioita. Liikkeelle lähdetään henkilön kokonaistilanteesta ja
hänen arvoistaan.

vailla vakinaista asuntoa ry
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VUOSI 2015
LIIKKUVASSA TUESSA JA
PALVELUNOHJAUKSESSA

Työ tuotti tulosta: kohderyhmä hyötyi annetusta tuesta ja erityisesti tuesta hyötyivät kontaktit, joiden kanssa luottamusta
on rakennettu ja työtä on tehty useiden
vuosien ajan, sillä heitä on onnistuttu
saamaan tukitoimintojen piiriin. Liikkuva tuki teki konkreettista ja ihmistä lähelle tulevaa työtä; päihde- ja mielenterveystyötä, terveysneuvontaa, peliriippuvaisten
auttamista, vankien kanssa tehtävää työtä ja ns. case-kontaktien läpikäyntiä. Työ
oli luottamuksen rakentamista työntekijän ja tuetun välillä sekä yhteistyötä tukipalveluihin. Liikkuva tuki pystyi nopealla
ja joustavalla liikkumisellaan, myös paikkakuntien välillä, tavoittamaan yhteiskunnan rattaista pudonneita ihmisiä.
Vuonna 2015 yhdeksi tavoitteeksi asetettiin vertais-/kokemusasiantuntijan saaminen liikkuvan tuen ja palveluohjausmallin mukaiseen kenttätyöskentelyyn.
Duurin kuntouttavan työtoiminnan kautta Liikkuva tuki sai vertaiskokijan osalliseksi työskentelyyn viikolta 41 lähtien, ja
vertaiskokija oli liikkuvan tuen mukana n.
8 h viikossa. Pysyvämpi parityöskentely on
vuoden 2016 tavoitteena. Vertaiskokijan
kanssa aloitettiin myös Diakonissalaitoksen terveysneuvonnan kautta tehtävä terveyshaittoja ennaltaehkäisevä työ liikkuvan tuen kohderyhmän kanssa.

Kontakteja yhteensä vuonna
2015 oli 2988 (sis. puhelut)
Työntekijä päivitti huhtikuussa mielenterveyskoulutuksen MTEA-2 kouluttaja-pätevyyden ja mielenterveysensiapu
MTEA-1 ohjaajakoulutuksen.
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KOHDERYHMÄ
Kohderyhmänä ovat yhteiskunnasta marginalisoituneet ihmiset, joiden tavoittamiseksi tehdään etsivää työtä. Haasteellista
on tavoittaa ihmisiä, joilla ei ole osoitetta tai puhelinnumeroa. Osalla kontakteista heikentynyt psyykkinen kunto ja elämäntilanteet tuovat haasteita palveluiden
piiriin pääsemiselle tai niissä pysymiselle.
Liikkuva tuki pyrkii joustavaan tavoitettavuuteen, ja liikkuvan tuen yhteystiedot ovat tarvittaessa sosiaalityöntekijöiden
ja psykiatrisen sairaalahoidon järjestelmissä potilaiden kontaktin saamiseksi. Osalla
kyky hoitaa omia asioita on hiipunut, osa
on taas jäänyt omasta tahdostaan palvelujärjestelmien ulkopuolelle – osa ei ole tavannut vuosiin tai jopa vuosikymmeniin
esimerkiksi sosiaaliviranomaisia.
Hädässä olevien sukulaiset ja läheiset
ovat myös usein yhteydessä liikkuvaan tukeen. Muuttuneiden palvelujärjestelmien
saavutettavuus tuo omat haasteensa, ja jalkautuvan tuen malli on myös tästä syystä
toimiva ohjaustapa. Viranomaisten muuttuvat yhteystiedot aiheuttavat ongelmia jo
muutoinkin etäällä palvelujärjestelmästä elävien kykyyn selviytyä ja saada apua.
Luottamuksen rakentamiseen menee
usein runsaasti aikaa ja joskus työntekijä
pohjustaa sitä vuosienkin ajan. Työntekijälle auto on välttämätön työkalu: autolla
pääsee kohdattujen luo nopeasti esimerkiksi silloin, kun retkahdusriski tai itsetuhoiset ajatukset valtaavat mielen. Työssä
tehdään yksilötyötä kohdattavan tarpeiden mukaisesti, ja liikkuva tuki vie tukea
Esimerkkinä marraskuun kävijämäärät ja ikäryhmät
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myös asuntoihin, koteihin ja muihin eri
paikkoihin. Kesäisin liikkuva tuki tukee
Vartiosaareen tulevien henkilöiden kuntoutusta ja päihteettömyyttä, osallistuu
saaren yhteisökokouksiin ja antaa sovitusti
henkilökohtaista keskusteluapua.
Yksi tuettava ryhmä ovat vapautuvat
vangit ja tukityötä tehdään myös vankilatuomioita suorittavien vankien kanssa.
Liikkuva tuki tapaa pitkäaikaisvankeja, ehdollisessa vankeudessa olevia sekä päihdekuntoutuksissa olevia henkilöitä. Ehdollisessa vapaudessa olevia tavattiin yhdessä
ehdonalaisvalvojien ja Rikosseuraamusviraston työntekijöiden kanssa.
Liikkuva tuki tapaa pääasiassa Suomen
kansalaisia, mutta Euroopan liikkuvan väestön osuus kasvaa hiljalleen, ja kontaktien
lisääminen tähän ryhmään on ollut myös
yksi toteutuneista tavoitteista. Myös turististatuksella Suomessa olevia kohdataan
ajoittain. Kieliongelmia ilmenee Itä-Euroopan alueelta tulleiden ja vapaan liikkuvuuden perusteella maassamme oleskelevien ihmisten kohdalla. Liikkuvatuki
on tehnyt yhteistyötä ja saanut tulkkausapua yhdeltä romanikansalaiselta vuoden
2015 ajan. Kohdattavien kulttuuritaustojen tuntemista on kehitetty, jotta apu
saataisiin perille mahdollisimman portaattomasti.

Naisten (oik.) ja miesten osuudet

Terveysneuvonta
Kohderyhmän ihmiset hyötyivät selkeästi
terveysneuvonnasta, jota liikkuva tuki vie
myös koteihin ja asumisyksiköihin. Tarvittaessa tuki otti yhteyttä suoraan Aids-tukikeskukseen ja teki kontakteille ajanvaraukset HIV-testeihin.
Liikkuvatuki antoi myös päihde- ja
mielenterveysneuvontaa. Kohdattavien
terveydentilan haasteet, kuten MT-ongelmat (mielenterveysongelmat) ja mahdollinen itsetuhoinen elämäntapa ovat tukityöhön kuuluvia haasteita. Saavutettavuuden
esteinä olivat välillä myös rikollisen maailman säätelemät rajaukset yhteyksistä ulkomaailmaan sekä pelot, epäilykset, rikostuomiot sekä pidätykset.
Olennaista on saada sairauksiinsa erityistä hoitoa tarvitsevat tuen piiriin, kuten
henkilöt, joiden täytyy ottaa suonensisäisiä lääkityksiä (jotka ehkäisevät kohtauksia tai väkivaltaisten oireiden impulsseja).
Liikkuvatuki vei henkilön tarpeen mukaan
häntä hoitavaan terveyspalveluyksikköön.
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Sosiaalinen tuki ja
asiainhoito

Liikkuva tuki
asumisen tukena

Kohderyhmä sai tukea ja apua toimeentuloasioissa ja muussa asioinnissa, minkä lisäksi kuulluksi ja nähdyksi tuleminen oli tärkeää kohdattaville. Laillinen
toimeentulo vähentää rikollisuutta sekä
henkilöön kohdistuvia rikoksia. Erityisesti miehet hyötyivät liikkuvan tuen ja palveluohjauksen työstä, mutta naisten osuus
on ollut kasvussa. Tämä kertoo marginaaleissa elävien ihmisten ryhmän heterogeenistymisestä.
Liikkuva tuki vieraili myös henkilöiden
omissa asuinpaikoissa, mikä lisäsi palvelun
tavoitettavuutta. Työntekijä oli tarvittaessa
yhteydessä sosiaalityöntekijöihin, sairaaloihin ja laitoksiin tuki- ja konsultointipyyntöjen merkeissä sekä päihdehuoltoon,
rikosseuraamuslaitoksiin ja järjestöihin.
Vartiosaaren toiminnan ja leirimuotojen
äärelle pääsy toi elämään vaihtelua. Keskustelutuen tarve sekä puhelinsoittojen
määrä kasvoi jatkuvasti.

Tuen avulla voitiin varmistaa 15 asukkaan asuminen Y-Säätiön kautta vuokratuissa asunnoissa. Tukityöhön osallistuivat
osa työntekijöistä kaikista toimipisteistä. Tukityötä tehtiin kaikkina vuorokauden aikoina.
* Tukisuhteen luominen aloitetaan heti
prosessin alussa, ennen asuntohakemusta.
* Asukas on koko ajan mukana prosessissa, keskustelut asunnon sijainnista,
tukisopimuksen sisällöistä sekä hoidettavista asioista.
* Työprosessin henkilökohtaisuus: tuki
räätälöidään erikseen asukkaan tarpeisiin.
* Alkuvaiheen tukeen panostaminen ja
joustavuus.
* Vertaistiedon ja työntekijöiden tiedon
käyttäminen osana tukea.
* Muutto- ja asumisen alkuvaiheeseen
panostetaan.
* Luodaan perusta, jonka pohjalta tukea
voidaan tuottaa liukuvasti
tarpeen mukaan.
* Osa asukkaista tuntee toisensa ja muita Vva ry:n toimijoita.
* Jos jollain asukkaalla ilmenee ongelmia, tieto välittyy
heti muulle tukitiimille.
* Asukkaan henkilökohtaisella suostumuksella prosessiin voi osallistua myös vertaistyöntekijöitä.
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LÄHIKUVASSA
Tuttu 61-vuotias mies, jolla vuosien
päihdehistoria, otti yhteyttä. Miestä
käytiin tapaamassa Liljendalissa. Henkilö
pyysi tukea kuntoutumis- ja asumisasioissa. Yhteistyötä tehtiin toisen järjestön
työntekijän kanssa ja tuloksena miehelle
saatiin ohjaus kuntoutumisasioissa
Helsingin Päihde-psykiatrisen klinikan
kautta.
Liikkuvatuki oli vankilan portilla vastassa henkilöä, joka vapautui pitkän
tuomion jälkeen. Henkilön kanssa on
tehty tukityötä jo vuosien ajan. Hän on
saanut asumisneuvontaa ja apua kaikissa viranomaisasioissa, kuten sosiaalityöntekijä, edunvalvonta jne. Tukitoimin
henkilön asunto oli saatu säilytettyä
vankilavuosien aikana. Ennaltaehkäisevällä työllä estettiin asunnottomuutta
ja parhaimmassa tapauksessa syrjäytymisen kierre.
Tavattiin Helsinkiin Pohjanmaalta
siirtynyt noin 45-vuotias mies. Syy
siirtymiseen oli työpaikan ja parisuhteen
menetys. Miehellä oli lapsia kotipaikkakunnalla, joita hän kaipasi. Hän oli
hyväkuntoinen, mutta rahaton, joten
hänen kanssaan selvitettiin mahdollisuuksia sosiaalipalveluihin. Myös mahdollisuus osallistua Sörnäisten alueen
matalankynnyksen toimintapaikkojen
toimintaan käytiin läpi. Sovittiin säännöllisestä yhteydenpidosta.
Useampia kymmeniä vuosia asunnottomana olleen mieshenkilön kanssa oli
aloitettu palveluohjauksellinen työ vuonna 2014. Henkilö on saanut tuen ja työn
tuloksena vuokra-asunnon, suorittanut

Vuosikertomus 2015
vankilatuomionsa, maksanut sakkoja
pois. Hän on saanut myös henkilötodistuksen sekä sitoutunut sairauteensa
tarvitsemaansa erikoissairaanhoitoon.
Aktiivisesti käyttömaailmassa elänyt
naishenkilö arvioi olevansa raskaana.
Myös hänen miesystävänsä oli tilanteesta
huolissaan. Työntekijä vei tuen parin
asumispaikkaan, jotta pystyttiin luomaan
luottamuksellinen keskusteluyhteys,
jotta pari saataisiin terveydenhuollon
vastaanotolle.
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Liikkuva tuki kävi henkilön asunnolla,
koska tämä soitti aamuyöstä ahdistuneena ja itsetuhoisena. Työntekijä
kuunteli, mitä tämä kertoi epätoivoiseksi
ajautuneen tilanteensa syistä. Henkilö
rauhoittui ja ahdistus hellitti, kun hän
sai puhua mieltään painaneista asioita.
Henkilö ei ollut halukas lähtemään terveyskeskukseen, vaan hän pyysi mahdollisuutta jatkaa keskustelua.

Työntekijä tuki psykiatrisen sairaanhoidon akuuttihoidon osastolta uloskirjautunutta henkilöä. Palveluohjauksellisen
työn tavoite on säilyttää kontakti ja
ylläpitää ohjeistettu avohoito suonensisäisen lääkityksen aikana tehtäville
sairaanhoidon toimenpiteille ja säilyttää
mahdollisuus erikoissairaanhoidolle
arvioida kyseisen henkilön vointia
tapaamisten yhteydessä. Tavoitteena on
myös saada henkilölle yhteydet julkisen
palvelujärjestelmän piiriin koskien hänen
asunnottomuustilannettaan.
Henkilö totesi, että jokainen hänen
saamansa tuen hetki on estänyt häntä
tekemästä rikoksia, joita hän oli ennen
tehnyt, kun hänellä ei ollut ketään, kenen
kanssa puhua tai ketään, jolta saada
neuvoja ja tukea.
Liikkuva tuki vieraili psykiatrian sairaalassa tapaamassa henkilöä, joka palveluohjauksellisen työmallin ja tuen kautta
palasi takaisin suljetulle osastolle, missä
hänen hoitonsa jatkui.

Vartiosaaren aitta uusittiin kesän 2015 aikana
Vartiosaaren toimintapaikan toimintajakso oli poikkeuksellisen pitkä. Sitä jatkettiin muutaman asunnottoman henkilön
elämäntilanteen vuoksi. Joulukuussa Vartiosaarta ympäröivä merialue alkoi jäätyä
umpeen, joten pienehköillä veneillä kulkeminen saaresta ja saareen oli turhan riskialtista.
Liikkuva tuki koordinoi saaren toiminnan päättämistä myös kauden lopulla.

vailla vakinaista asuntoa ry
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Loppu hyvin kaikki hyvin
”Ensimmäistä kertaa tulin Suomeen vuonna -93, silloin minulla oli perhe, työ ja
raha-asiat kaikki hyvin. Myös toisella kertaa, kun tulin Suomeen töihin, luvat,
verot ja kortit olivat kunnossa. Kunnes yks päivä kuulin, että työnantaja ei ollut
maksanut asunnon vuokraa. Kysyin samalla, milloin saan palkan? En saanut,
jouduin myös ulos asunnosta, vietin kaksi yötä Hietsussa, hain töitä, kyselin apua.
Sen jälkeen puolitoista kuukautta vietin yöni Kalkkersissa, Hietsussa yöpymiseen
ei ollut oikeutta.
Kalkkersin työntekijät auttoivat minua tosi paljon, töiden hakemisessa, kaikessa.
Paikan venäjää puhuva Vva ry:n työntekijä oli myös suurena apuna. Oli raskasta
joka päivä yrittää peseytyä, löytää aamupuuro. Ajattelin, että jos kerran löysin
töitä, löydän toistekin. Lopulta löysin tuttavien kautta työpaikan. Nyt minulla on
kaikki hyvin, työsuhdeasunto ja normaali ”Suomen palkka”. Kalkkers oli aina apu
nro 1!
Jos ihminen haluaa muuttaa elämänsä, niin se voi tehdä sen. Kiitos kaikille suomalaisille, kaikille vapaaehtoisille”.
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan
keskus Vepa

V

epan kantavana voimana on vertaistuen pohjalta tapahtuva kanssakäyminen. Vepa on asunnottomien ja asumisyksiköissä asuvien olohuone
ja oma paikka, jossa kävijät saavat vertaistukea ja voivat hoitaa asioitaan tarvittaessa
työntekijän opastuksella. Vepan kautta on
mahdollista saada välitöntä apua ja neuvontaa mm. asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja virka-asioiden hoitamisessa. Ohjaajat
ovat tavattavissa (myös) ilman ajanvarausta.
Vepa on perustettu syksyllä 2008. Vepan
toiminnan juuret ovat aiemmin toimineen
vertaistyöntekijän yhdistyksen toimistotilassa aloittama lämpimän ruuan tarjoaminen kävijöille. Toimisto muodostui niin
suosituksi käyntipaikaksi, että heräsi ajatus yhdistää yhdistyksen päiväkeskus Kohtaamispaikka, jossa oli
sillä hetkellä töissä kaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua
työntekijää, vertaislähtöiseen päiväkeskustoimintaan.
Näin syntyi Vepan
toimintamalli, jossa asunnottomuutta kokeneet vertaistyöntekijät vastaavat vertaistuesta ja päiväkeskuksen arjen toiminnasta. Ammattityöntekijät siirtyivät yksilötyöhön
Asumisneuvonnan ja Liikkuvan tuen työntekijöiksi. Toimintamallissa keskeistä on ammatillisen ja vertaistuen yhdistäminen, jossa vertaistyöntekijät käyttävät asiantuntemustaan
kävijöiden arjesta ja palveluiden käytöstä ja

ammattityöntekijät voivat paneutua yksilötyössä enemmän henkilökohtaista selvittelyä vaativiin tapauksiin, ilman vastuuta päiväkeskuksen arjen toiminnoista.
Nykyään Vepassa toimii vapaaehtoistoimijoita sekä vertaisohjaajia. Vepa toimii matalan kynnyksen periaatteella, joten jokainen kävijä on tervetullut taustoistaan tai
kunnostaan riippumatta. Vapaaehtoisena
toimiminen vaatii päihteettömyyttä.
Vepassa kävijöillä on mahdollisuus juoda kuppi kahvia, lukea päivän lehti, katsoa
televisiota, käyttää tietokonetta tai soittaa
maksutta virkapuheluita. Päivittäin Vepassa tarjotaan syötävää ja lämmin ateria pyritään valmistamaan 3 krt viikossa, pääasiassa lahjoituksena saaduista elintarvikkeista.
Lounaan valmistuksesta vastaa hygieniakoulutuksen saanut vertaisohjaaja. Vepassa on
mahdollista myös pestä pyykkiä ja saada ylle
puhtaat vaatteet.
Kauppojen aukioloaikojen pidennys ei ole
merkittävästi vaikuttanut lahjoitusruoan määrään Vepan kohdalla. Kaikki lahjoituksena saatu ruoka käytetään 100 %:sti.
Kävijät Vepassa ovat pääasiassa suomalaisia, mutta mukaan mahtuu esimerkiksi virolaisia ja muita kansallisuuksia, kommunikointi sujuu yleensä englanniksi. Vuonna
2015 merkittävää on ollut ruokailijoiden
määrän suuri kasvu koko vuoden ajan.
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Vuoden varrelta 2015
KEVÄT

T
”Luojan kiitos olette olemassa”
– nainen n. 40-v.

ammikuussa kaupoista saadut lahjoitukset alkoivat vähentyä, koska kaupat eivät saaneet enää luovuttaa paistopisteen tuotteita, sillä niistä
puuttui tuotesisältö. Tällä oli vaikutusta
aamupalan tarjoamiseen.
Kaksi sosiaalialan opiskelijaa neuvontapiste Ne-Råstä kävi tammikuussa tutustumassa Vepan toimintaan.
Helmikuussa Vepan työntekijät laativat kirjallisen palautekyselyn, jossa esitettiin kaksi kysymystä koskien paikan tarpeellisuutta ja henkilökuntaa. Lisäksi oli
mahdollisuus tuoda esille muita huomioita (ks. seuraava aukeama).
Maaliskuussa puskaradion kautta kulki tietoa maksuttomasta ja maukkaasta
ruuasta ja moni kysyi myös ruokaohjeita. Vepassa vieraili 25 sosionomiopiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta kahden opettajan kanssa.
Huhtikuussa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston alaisuudessa toimivan Lähityön yksikön työntekijä kävi keskustelemassa erään kävijän tilanteesta.
Toukokuussa sanan leviäminen aamupalan ja ruuan tarjoamisesta vaikutti Vepan kävijämääriin huomattavasti. Työntekijät kaupungin Lähityöstä vierailivat
pariin kertaan.
Kesäkuussa oli kävijöitä tasaisesti, mutta säät suosivat myös ulkona olemista. Kävijät poikkesivat juomassa kahvia, ja viipyivät tavallista lyhyempiä aikoja.
Heinäkuun Vepa oli suljettuna.
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lokuussa Vepa avasi ovensa kesätauon jälkeen. Kävijät tyypillisesti viipyivät Vepassa vain vähän
aikaa – sää oli lämmin, joten aikaa vietettiin mieluummin ulkona. Taloustilanteen
vuoksi toisen vertaisohjaajan määräaikaista työsuhdetta ei voitu jatkaa. Vertaisohjaajan työparina toimi matalan kynnyksen ohjaaja.
Syyskuussa kävijämäärä lisääntyi elokuusta yli sadalla henkilöllä. Sosionomiopiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta aloitti 10 viikon pituisen
työharjoittelun. Kaupungin Lähityöntekijät vierailivat Vepassa muutaman kerran sekä opiskelijaryhmiä kävi tutustumiskäynneillä.
Lokakuussa kävijämäärä jatkoi kasvuaan. Sosionomiopiskelija Turun am-

mattikorkeakoulusta aloitti lokakuussa
seitsemän viikon pituisen työharjoittelun.
Järjestölle tuttu henkilö aloitti Vepassa
työkokeilun, joka jatkui vuoden loppuun.
Tiloissa suoritettiin rutiininomainen myrkytys 30. lokakuuta.
Marraskuu sujui normaaliin tapaan -–
kävijämäärän kasvaessa. Vepasta soitettiin
viranomaispuheluita ja työntekijät neuvoivat pyydettäessä, mihin viranomaisiin
kannattaa olla yhteydessä. Tietokoneen internetyhteys varastettiin, joten yhteys oli
parin viikon ajan pois käytöstä, mikä oli
huono juttu kävijöiden asioiden hoitamisen kannalta.
Joulukuussa ruokailijoita oli keskimäärin 100-110 viikkoa kohden, nälkäisiä
suita riitti. Pikkujoulut pidettiin 10.12.
jolloin tarjolla oli kinkkua, rosollia ja laatikoita perinteisen jouluruokailun malliin.
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10 283
käyntikertaa
3190 kertaa
Vepassa
tarjottiin
kävijöille
lämmin ateria

KÄVIJÄKYSELYN PALAUTETTA:
”On todella tarpeellinen ajanvietto ja avunhaku paikka”
”Mökki nurin, isompi tilalle”
”Ehdottomasti tarpeen, aina vaan enemmän, kun ajat sen kuin heikkenee. Maa kallistuu,
mutta työt kadonneet.”
”Erittäin tarpeellinen kohtaamispaikkana sekä tarpeellisen aamupalan saanti
taattua, joka meille on harvinaista muuten.”
”Erittäin tarpeellinen. Monille ainoa henkireikä. Sijainti hyvä ja matalan kynnyksen paikka! Kokemusasiantuntijoita.”
”Tapaa muita ihmisiä.”
”Tänne on mukava tulla aamulla juttelemaan ihmisten kanssa
ja juomaan kahvia ja syömään.”
”Henkilökunta on osaavaa ja mukava. Auttaa tarpeen tullen.”
”Henkilökunta erinomaista, joskus ihmettelen kuinka pinna kestää,
kun meitä asiakkaita on laidasta
laitaan. Pidän henkilökunnasta!”
”Liian vähän henkilökuntaa, koska
sairaslomien sattuessa on kiinni”.
”Ymmärtäväistä, pitkäpinnaisia ja järjestyksen ylläpitäjiä”.
”Toivon toiminnan jatkuvan normaaliin tapaan”
”Teette tosi tärkeää työtä. Ilman teitä olisin jo kuollut”.
”Välttämätön”

vailla vakinaista asuntoa ry
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YÖKIITÄJÄ
– ETSIVÄ TYÖ

E

KOKO TOIMINNAN AJALTA:
Liikennöidyt yöt:
Helsinki

tsivän työn yksikön Yökiitäjän tehtävänä on tavoittaa ulkona oleilevia asunnottomia henkilöitä, jotka eivät ole minkään palveluiden piirissä.
Kahden sairaanhoitajan tiimi liikkuu autolla yöaikaan pääkaupunkiseudulla. Yökiitäjän kävijä saa inhimillisen kontaktin
toiseen ihmiseen ja välitöntä apua terveydentilaansa.
Työtiimi arvioi kävijän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen sekä selvittää,
tunteeko kävijä majoituspalvelut. Ohjaus,
neuvonta ja kuljetus tarjotaan kävijälle harkinnanvaraisesti tilanteen mukaan. Ruoka-apua tarjotaan saatavuuden mukaan

Kontaktit yht.

		

1598

4510

2015:

Kontaktit öiseen aikaan 346
Liikennöidyt yöt		

145

ja lisävaatetuksen tarpeellisuus
arvioidaan ja annetaan lahjoitusvaatteita mikäli mahdollista.
Yökiitäjän kautta saavutetaan
mahdollisimman nopea pääsy
kunnallisten palveluiden piiriin.
Luontevan kontaktin saavuttaminen edesauttaa asunnottoman
oman aktiviteetin lisääntymistä
ja pysäyttää syrjäytymistä.
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- ma
tkan
ökiitäjän tavoittamat henkilöt kovarre
kivat pienen keskusteluhetken
lta
usein tärkeäksi; etenkin vanhat
mutta myös uudet kontaktit, joiden koh-

Y

dalla tehtiin aina myös tilannearvio ja
ohjausta annettiin tarpeen mukaan. Majoituspalveluiden lisäksi yökiitäjä kertoi
sosiaalityön kontaktien luomisen tärkeydestä, kyyditsi tarvittaessa terveyskeskuspäivystykseen, asumispalveluyksikköön,
palvelukeskukseen tai oli yhteydessä hoitavaan tahoon (esimerkiksi katkaisuhoitoon). Yökiitäjä teki yhteistyötä myös Lähityöryhmän sekä erityispoliklinikoiden
kanssa mm. mielenterveysongelmaisten
hoitoon saamiseksi.
Yökiitäjä toteutti tammi-maaliskuun
aikana kyselytutkimuksen Yökiitäjän palveluista ja öiseen aikaan auki olevista majoituspalveluista Helsingissä, Espoossa ja
Vantaalla: moni asunnoton kaipasi paikkoja, jonne voisi mennä nukkumaan myös
ulkopaikkakuntalaisena, eikä ensimmäisenä kyseltäisi missä ihminen on kirjoilla.
Kyselyyn oli kuitenkin vaikea saada vastauksia, koska useat eivät jaksaneet purkaa omia kokemuksiaan paperille.
Toukokuun aikana tavoitettuja vanhoja
kävijöitä haastateltiin kesän suunnitelmista sekä informoitiin loma-aikatauluista.
Usealla oli jonkinlainen suunnitelma lähteä pois ydinkeskustan alueelta turistikauden ruuhkasta. Majoituspalveluiden käyttö väheni automaattisesti kesän alkaessa.
Kesäkuussa uusia kontakteja haastateltiin Yökiitäjän palveluista. Kolmen kuukauden otoksella uusia henkilöitä tavoi-

tettiin kuusi, joille Yökiitäjän toiminta oli
aivan uutta. Kesäaikaan oli tyypillistä, että ei tavoitettu samaa määrää ihmisiä kuin
kylminä kuukausina. Heinäkuussa Yökiitäjä vietti vuosilomaa.
Ylen dokumenttiohjaaja Marja Kurikka sekä kuvaaja Tapio Sovijärvi olivat
vuoden aikana Yökiitäjän matkassa useaan
otteeseen. Vuonna 2016 ilmestyvä dokumentti käsittelee asunnottomuutta laajalla
rintamalla. Kurikka oli Yökiitäjän mukana
touko-, elo-, loka- ja joulukuussa etsivässä työssä. Asunnotonta, joka suostuisi pitempiaikaiseen kuvaukseen ja kertoisi elämästään kameran edessä oli vaikea löytää.
Yökiitäjän mukana oli joulukuussa myös Arman Alizad kuvausryhmänsä
kanssa, he tekivät televisiokanava Neloselle 10-osaista dokumenttia, jonka yksi osa
käsittelee asunnottomuutta ja köyhyyttä. Dokumenttisarja näytetään vuoden
2016 aikana.
Yökiitäjä vieraili kokemusasiantuntijan mukana Lahdessa kertomassa etsivästä työstä ja tutustumassa Lahden tilanteeseen. Mukana oli myös yhdistyksen
järjestösihteeri.
Syksyn viiletessä kävijöiden liikkuminen keskittyi enemmän pienemmille
alueille ja keskuksiin, jolloin kävijöiden
tavoitettavuus parani. Toisaalta talven tul-
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lessa pimeys ja kylmät ilmat jälleen vaikeuttivat etsivää työtä, koska kohderyhmä
hakeutui kaikkiin mahdollisiin sisätiloihin
etsimään suojaa.
Elo-lokakuun aikana tehtiin uusille
kontakteille jälleen palvelutason mittaus, joka sisälsi neljä kysymystä asunnottomuudesta sekä Yökiitäjän palvelun laadusta. Tällä periodilla tavoitettiin seitsemän
uutta henkilöä, joista neljä suostui vastaamaan kysymyksiin. Pääosin kaivattiin
edelleen helppoa, matalan kynnyksen majoituspaikkaa, johon voi mennä kuka tahansa lepäämään, riippumatta vuorokauden ajasta ja kotipaikkakunnasta.
Yökiitäjä kartoitti myös pakolaisten
ja ulkomaalaistaustaisten määrää, mutta
tilannetta hankaloittavat kieliongelmat.
Kohderyhmän henkilöt liikkuivat paljon
esimerkiksi rautatieasemalla, mutta pakolaisten määrän lisääntyminen näkyi myös

Auto ja liikkuminen
Espoon alueella.
Yökiitäjä liikennöi keskimäärin 13 yönä kuukaudessa. Alueet, joilla Yökiitäjä
pääasiassa liikennöi olivat Helsingin keskustan alueet ja Itä- ja Pohjois-Helsinki,
Tikkurila ja Vantaa. Espoossa liikuttiin Espoon keskuksen, Suvelan, Olarinluoman,
Tapiolan ja Leppävaaran alueilla. Espoon
asunnottomien tilanne pysyi työntekijöiden näkemyksen mukaan lähes ennallaan.
Yökiitäjä liikennöi vuokra-autolla tammikuusta huhtikuuhun, koska työauto
oli korjaamolla. Auto päätettiin korjata ja laittaa myyntikuntoon. Yökiitäjä sai
uuden työauton huhtikuussa käyttöönsä.
PriceWaterHouseCoopersin henkilökunnan joululahjoituksella vuokrattiin leasingauto, johon tehtiin Yökiitäjä sekä sponsoritarroitukset kesäkuussa.
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sa tavoitetuista on turhautuneita
jatkuvan yöpaikan etsintään, ja
he ovat hyvin huolissaan omasta
tilanteestaan. Kaikki eivät kuitenkaan halua majoittua asumispalveluiden yksiköissä mm. levottomuuksien ja varkauksien
takia. Talvella kun Kalkkers on auki, esitämme mahdollisuuden lähteä yökeskukseen. Kansalaisilta tulee ajoittain vinkkejä
asunnottomista ihmisistä.

Rautatieasemalla tavattiin keski-ikäinen nainen toisen Yökiitäjälle
tutun henkilön seurasta. Puoli vuotta
ollut asunnottomana, tukeutunut
ystäväänsä, joka tuntee kaupungin
palvelut. Naista infottiin yökahvila
Kalkkersista. Paikka oli molemmille
tuttu.
Eräs 51-vuotias totesi elämän
valuneen jo hukkaan ja toista ei jaksa
enää aloittaa.
Kampin bussiterminaalissa istui
iltaa vanhempi rahaton mies. Hän
kertoi asuvansa Vanhan Viertotien
asumisyksikössä Etelä-Haagassa.
Liikkuminen oli vaivalloista, joten
hänet kuljetettiin kotiin. Tästä hän
oli kovin kiitollinen, ei olisi muutoin
päässyt mitenkään Haagaan.
Hiljattain eronnut keski-ikäinen
mies ohjattiin Hietaniemenkadun
palvelukeskukseen. Ei ollut aiemmin paikasta kuullut. Hän on ollut

työelämässä vuosia myyjänä, nyt
työttömänä potkut saatuaan.
Kuninkaanmäen asumisyksikössä
asuva lähemmäs kuusikymppinen
alkoholisoitunut mies tavoitettiin
Espoon keskuksen lähettyviltä viluissaan. Mies kuljetettiin asumisyksikköön.
Karhupuistosta tavoitettiin viisikymppinen mies istumasta suuren
vetolaukun kanssa. Mies oli muuttanut
pari viikkoa sitten Helsinkiin, kirjat
vielä Oulussa. Tullut töiden perässä
etelään. Majailee toistaiseksi kaverin
luona. Hänelle infottiin tarjolla olevat
palvelut. Hätämajoitukseen ei nyt tarvetta. Kaivinkonetyötä etsii, kokenut
mies.
Espoossa kontissa asuvan henkilön
kontti on myrkytetty perusteellisesti. Hän oli kuitenkin rakentanut
viereen koijan, joka on varsin siisti.
Miestä ei tavoitettu. Paikalla käydään myöhemmin. Syy tähän kontin myrkytykseen olisi hyvä saada
tietää.
Yökiitäjä tavoitti 35-vuotiaan miehen, joka pyrki Yökeskus Kalkkersiin.
Paikka avataan kesätauon jälkeen
alkutalvesta. Mies oli väsynyt ja
vaatetus epäsiisti. Hänelle annettiin
Kalkkersin tiloissa uusia vaatteita,
ruokaa ja keskusteluapua. Miehen
kotipaikkakunta ei selvinnyt eikä
hän halunnut lähteä Hietaniemenkadun palvelukeskukseen. Sanoi kiitos
ja poistui tuttuun rappuun yöksi.
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Vantaalainen nuorehko nainen tavoitettiin Mechelininkadun Deli-huoltoasemalta. Hän oli varsin sekava ja vartijat
soittivat poliisin paikalle. Nainen pääsi
putkaan yöksi.
Espoon pohjoisen aikuissosiaalityön
sosiaalityöntekijä pyysi Yökiitäjän apua
erään 65-vuotiaan naisen löytämiseksi,
koska hänelle olisi asunto Kuninkaankartanossa. Hänen osaltaan jatketaan
etsintää.
Eräs pidemmän aikaa ulkona majoittunut henkilö oli Yökiitäjän antamien
ohjeiden mukaan ollut yhteydessä
sosiaalipäivystykseen ja saanut pitkän
prosessin jälkeen tukiasunnon Helsingistä.
Ulkoa tavoitettiin elokuussa uusi
henkilö, kertoi olevansa kirjoilla Helsingissä, mutta majailee paljon Espoon

Otaniemessä vanhan tielaitoksen
varastoalueella. Hän on hyvä ystävä
toiselle pitkäaikaisasunnottomalle, joka
asuu koijassa samassa paikassa. Mies
on lähemmäs 70-vuotias ja rakentanut
loppukevään ja kesän aikana uuden
toimivan koijan kaverilleen.
Vihjesoiton perusteella tavoitettiin
40-vuotias venäläinen mies Espoon
Kilon ABC-huoltoasemalta. Kommunikaatiovaikeudet johtivat siihen, että
hän lähti kävelemään pois huoltoasemalta. Tämä kontakti ei vielä toiminut.
Espoon alueen Otaniemen koijamiehet
ovat hävinneet johonkin. Heitä ei ole
tavoitettu lokakuun jälkeen. Koija on
kuitenkin asutun näköinen. Yökiitäjän
työntekijät saivat kuulla entuudestaan
tutuista henkilöistä yhden kuolleen ja
toinen oli saatu asutettua Kalevankadun tukiasuntoon.

vailla vakinaista asuntoa ry
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SOLDIS – PÄIHTEETÖN
TOIMINTA- JA VIRKISTYSPAIKKA
Kävijämäärät vuonna 2015 yhteensä noin 6450–7830
Vartiosaarta vastapäätä mantereen puolella sijaitsee päihteetön vertaisyhteisö Soldis.
Vva ry on vuokrannut toimintapaikan saunan ja talorakennuksen Helsingin kaupungilta. Kiinteistöt sijaitsevat osoitteessa Ramsinniementie 47, ja koko sen toiminnasta
vastaa vertaisyhteisö. Soldiksen toiminta on aktiivista vuoden ympäri. Päihteettömiin
juhannusjuhliin osallistui tänä vuonna noin 120 aikuista ja 30 lasta.

vailla vakinaista asuntoa ry
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Toiminta vuonna 2015
Talven ja kevään aikana toiminta oli aktiivista: talvikautena vertaisyhteisö kokoontui 4 krt viikossa päärakennuksessa ja sauna lämmitettiin 3 krt viikossa. Ryhmissä
kävijämäärät vaihtelivat 20–30 ja saunailloissa 10–25 henkilön välillä. Helmikuussa pidettiin yhdet isommat puutalkoot ja
samalla huolehdittiin tontin yleissiisteydestä. Vuonna 2015 päästiin lumitöiden
osalta helpommalla eikä talvi aiheuttanut
ihmeempiä vaurioita.
Kevättä kohden sauna lämpeni useammin, neljänä päivänä viikossa, ja kevät sujui normaaliin tapaan ryhmien kokoontumisilla ja saunaa lämmittäen. Vahinkojen
kevät alkoi vapun jälkeen Soldiksen
rantasaunalla syttyneen tulipalon seurauksena. Sauna paloi toistamiseen.
Saunapalon lopullista syttymissyytä ei
saatu selville, mutta tutkinta kallistui sähkövikaan palon aiheuttajana. Kaupunki
antoi lausunnon saunan uudelleen rakentamisen puolesta. Tulipalon seurauksena
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rannan kävijämäärä tipahti hetkeksi puoleen, mutta korvaava telttasauna saatiin
nopeasti käyttöön. Toukokuussa pidettiin
jälleen puu- ja siivoustalkoot, jolloin siivottiin koko paloalueen ympäristö. Kesäkuu kului purku- ja rakennuslupaa odotellessa, telttasaunassa saunoen.
Loppukesän ja syksyn mittaan pidettiin
yhteisiä kunnostus- ja siivouspäiviä kerran
kuussa. Viimeiset puutalkoot ottivat paikkansa lokakuun lopulla, jolloin myös kiinteistön tontti huolehdittiin talvikuntoon.
Rakennuslupa ei ehtinyt saapua vuoden
loppuun mennessä. Telttasauna lämpeni
kesällä viitenä, kuutena päivänä viikossa,
hiljentyen syksyä kohden noin kolmeen
viikoittaiseen lämmityskertaan. Toiminta oli loppuvuodesta normaaliin tapaan
vilkasta, vaikka olosuhteet kävivätkin karummiksi.
Saunapalosta johtuen joitakin suunniteltuja korjauksia ei tehty, autotallin seinät
tuettiin, ja ylätalon takkaan tehtiin kuntokartoitus ja se korjattiin.

vailla vakinaista asuntoa ry
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”Sellanen paikka missä saa vaan niinku olla.
Ettei tarvi sitä, että kolme yötä siellä ja yks yö täällä”.

”Rauhoittumiseen tuo
luonto ja vesi auttaa.
Ja C-vitamiinitkin saa
suoraan metsästä”.

VA R T I O S A A R I P Ä I VÄ 2 3 . 8 . 2 0 1 5 k l o 1 1 - 1 6
1. Laivalaituri

”Siis niinku niin nollattu tilanteet ja kaikki.
Saanu nukkuu niinku
tosi hyvin ja energiaa
on ihan saakelisti. –
mä olin henkisesti niin
väsynyt. Et tää on
ihana paikka ja pelastus
mulle”.

* Non stop kuljetus Laajasalon
R e p o s a l m i - Va r t i o s a a r i . V i i m e i n e n
lähtö saaresta klo 16.00
* Opastettu saarikierros historijoitsija
Jan Strangin ja maantieteilijä Marko
Leppäsen johdolla klo 13.00

7

2. Sunnanvikin kar tano
* Kahvia, voileipiä, lettuja ja
vir vokkeita
* Kirpputori
* Musikkiesityksiä

terveysvaikutteinen luontopolku

3 . Ta i t e i l i j a t a l o

luontopolkukohteet

* Ta i d e n ä y t t e l y

8

viljelypalstat
rakennukset

4 . Ve r k k o v a j a

6

yksityiset tontit

* Te a t t e r i P e n s a a n v u o r o v a i k u t t e i n e n
e s i t y s ’ Ta r i n a t u o k i o ’ k l o 1 2 . 0 0

5. Viljelypalstat
* Pieni taimitori
* Palstaesittelyä

käymälä

5

näköalapaikka

2

3

4

6 . Ta l l i

* Latotanssit alkaen klo 12 ja 14
’Hulda Huima ja Hitaat sekunnit’
yhtyeen tahdissa
* Kahvia pullaa ja makkaraa

7 . V VA

* Va i l l a v a k i n a i s t a a s u n t o a R y : n
saaritalossa avoimet ovet

P

1
0

8. Metsäkirkko

* Messu klo 12.00
* Seurakuntapastori Jaani Vilkkilä

500m

”Mennään stadista kymmenen kilometriä suuntaan nii muuttuu kaikki aika totaalisesti. Tää on niinku peilikuva… tai ei
peilikuva vaan jotain niinku peilin takapuolelta”.

VARTIOSAAREN
TOIMINTAKESKUS
•
•
•
•

Vartiosaaressa vierailuja n. 700 koko vuonna
Kävijät yksittäisiä henkilöitä, ryhmiä ja yhteistyökumppaneita
Saaressa yöpyi yli 200 henkilöä
10 henkilöä oli virkistyspaikassa yli kahden
viikon pituisen ajanjakson

”Kyllä mä yksinki
osaan olla mutta onhan
se hyvä, että tässä
ympärillä on ihmisiä
ja saa puhua ja käydä
asioita läpi”.

Talkootyö,

kuntoutuminen,

yhteisöllisyys, tuki,
päihteettömyys, kesä,

virkistyminen,

koevapaus, mökkielämä,

remontointi

vailla vakinaista asuntoa ry
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V

ailla vakinaista asuntoa ry:n virkistyspaikka on toiminut Vartiosaaressa vuodesta 1989, jolloin
kiinteistö vuokrattiin Helsingin kaupungilta yhdistyksen ja yhteistyökumppanien
käyttöön. Päärakennus remontoitiin asunnottomien ja vapaaehtoisten ammattilaisten voimin.
Vartiosaaressa voivat viettää kesämökkielämää henkilöt, joilla ei ole taloudellisista tai muista syistä mahdollisuutta lepoa
tarjoavaan kokemukseen. Vartiosaaressa vaaditaan ehdotonta päihteettömyyttä. Saaren yhteisössä on kerrallaan noin
10 henkilöä.
Toiminta perustuu luottamukseen ja
ihmiset kantavat yhteisönä vastuun päihteettömyydestä, rikoksettomuudesta ja
yhteisön jäseniä tukevasta toiminnasta.
Vartiosaaren tavoite on sosiaalisen, yhteisöllisen ja suvaitsevaisen ilmapiirin edistäminen, jota toteutetaan säännöllisillä kokoontumisilla sekä yksilökeskusteluilla.
Kukin yhteisön jäsen osallistuu omien
voimavarojensa mukaisesti saaren toimin-

Vuoden 2015
toimintaa
toihin ja arjen askareisiin. Vuonna 2015
tavoite on ollut erityisesti sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tukeminen.
Kesällä saaressa pidetään yhteisökokous
viikoittain, johon osallistuu myös Vva ry:n
liikkuvan tuen työntekijä. Yhteisökokouksessa jokainen voi tuoda itselleen tärkeät
asiat esiin. Työntekijän kanssa voi myös
sopia kahdenkeskisestä luottamuksellisesta keskustelusta.
Vuoden 2015 toimintakauden aikana
saaressa oli erittäin vilkasta: Sällitupa remontoitiin, asennettiin ilmalämpöpumppu, verstasrakennus siivottiin, ja sinne
tehtiin uudet hyllyt. Saareen rakennettiin vapaaehtoisvoimin uusi kesäkeittiö ja
liikkumista helpottavat uudet portaat, ja
talon edustalla oleva terassi laajennettiin.
Yhteisölliseen toimintaan osallistui huikea määrä ihmisiä. Näistä 200 henkilöä yöpyi saaressa, ja 10 henkilöä asui virkistyspaikassa pitempään kuin kaksi viikkoa.
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T

oimintakausi alkoi huhtikuussa
perinteiseen tapaan ja myös Vva
ry:n liikkuvan tuen yksikkö aloitti
säännölliset vierailut saaressa. Liikkuva tuki koordinoi viikoittaisia yhteisökokouksia ja ohjasi asukkaita sekä koevapauttaan
saaressa suorittanutta henkilöä. Muutama
henkilö oli työkokeilussa toimintakeskuksessa ja valmisteli sepän paja -toimintaa.
Toukokuussa saaressa järjestettiin palveluohjausseminaari ja kesän aikana Vartiosaaressa vieraili useita eri yhteisöjä viettämässä kehittämis- tai virkistyspäiviä:
Vetyverkoston kesäpäivät, KRIS naiset,

Stoori ja Salli, Kujato, Asumisneuvontaprojekti ja vankilan WOP-ryhmä, Stop
Huumeille ry, Suomen Lumme ry, Helsingin Diakonissalaitoksen Stoori, KRIS
Helsinki ja Tampere, A-klinikkasäätiö,
Tukihenkilöyhdistys, Helsingin Klubitalo, Vihreä Keidas ry, Sininauhasäätiö,
Helsingin kaupunki, Tervalammen kuntoutuskeskus, Ridasjärven päihdekuntoutuslaitos, eri seurakuntia, Pelastusarmeija,
Suojatie ry, Takaisin elämään ry, Erityisdiakonia, Helsingin kaupungin Symppis, Samaria, hankeosallistujia Lahdesta,
Syväpuroyhteisö, AA, NA, Pro Tukipiste, Junailijankujan sekä Sällikodin asumisyhteisöt.
Vartiosaari seura ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin 9.6. saaressa, johon
osallistui myös Vva ry:n toiminnanjohtaja. Vartiosaaripäivä 23.8. oli Vartiosaariseura ry:n vuoden päätapahtuma, jonka
järjestelyihin Vva ry osallistui.

Vartiosaaren toiminnan
mahdollistivat vapaaehtoiset.

Vartiosaariseura kokoontui elokuussa pohtimaan keinoja saaren suojelemiseksi.

vailla vakinaista asuntoa ry

Vuosikertomus 2015

47

BSHF-organisaatio (The Building and Social Housing Foundation) Vartiosaaressa
vierailulla. Lokakuussa vieraillut 20-henkinen asiantuntijaryhmä koostui asunnottomien parissa toimivien organisaatioiden edustajista.

V

artiosaaren toiminta kiinnosti
monia kansalaisia: saaren toiminnasta tuli useita yhteydenottoja.
Kesällä liikkuvan tuen ja palveluohjauksen työssä korostui Vva ry:n virkistyspaikan Vartiosaaren vierailut ja ohjaus. Monimuotoista yhteisöllisyyttä kehitetään
jatkuvasti ja joustava, enemmän tukea tarjoava toimintamalli tarjoaa sillan erilaisista laitoksista (vankila, psykiatriset hoito-

laitokset) vapautuvien henkilöiden arjen
ja laitoksen välillä.
Saareen pääsemiseksi ei ollut korvamerkittyä valintajärjestystä, mutta asunnottomuuden kokemus oli kuitenkin yksi ”kriteereistä”.
Vartiosaaren toiminta- ja virkistyspaikan toimintakausi päättyi marraskuun
alussa. Muutama henkilö yöpyi saaressa
jäiden tuloon saakka, koska heille ei löytynyt asuinpaikkaa.

vailla vakinaista asuntoa ry
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MATALA KYNNYS KOHTAA
IHMISIÄ YMPÄRI EUROOPPAA
Asunnottomuuden heterogeenistyminen
näkyi matalassa kynnyksessä paitsi suomalaisten monipuolistuneissa taustoissa myös ulkomaalaisten määrän kasvussa. Ilman majapaikkaa olevilla liikkuvilla
EU-kansalaisilla ja muilla paperittomilla ei ole pääsyä kaupungin palveluihin, ja
yökeskus Kalkkers on monille ainoa lämmin yöpaikka. Yökeskuksen lisäksi eri
maahanmuuttajaryhmät näkyivät lisääntyvässä määrin myös Vepassa ja asumisohjaajan työssä.
Maahanmuuttajien asunnottomuus on
moninainen ilmiö. Haavoittuvimmassa
asemassa ovat ne maahanmuuttajat, joilla ei ole oikeutta julkisiin palveluihin.
Matalassa kynnyksessä kohdattiin ennen
kaikkea Virosta ja muualta Baltian alueelta kotoisin olevia työntekijöitä ja työnhakijoita, jotka olivat joutuneet kadulle eri
syistä. Yksittäisiä ihmisiä kohdattiin ym-

päri Eurooppaa ja satunnaisesti myös Euroopan ulkopuolelta.
Oikeudettomien ihmisten auttaminen oli vaikeaa, koska usein ulospääsyn
köyhyydestä ja asunnottomuudesta tarjosi vain työllistyminen tai mahdollisesti
kotimaahan paluu. Tietotaidoissa niiden
henkilöiden kohdalla, joilta on evätty sosiaalipalveluita useankin vuoden Suomessa työskentelyn jälkeen, on parannettavaa.
Pysyvästi maassa oleskelevien, palveluihin oikeutettujen maahanmuuttajien
haastava tilanne näkyy hälyttävän yleisenä asunnottomuutena: vuonna 2015 27 %
yksinelävistä asunnottomista oli maahanmuuttajia. Vastatakseen paremmin kasvavan kävijäryhmän tarpeisiin, Vva ry haki
vuonna 2015 rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä maahanmuuttokysymyksiin
keskittyvän työntekijän palkkaamiseen.

vailla vakinaista asuntoa ry
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KANSALAISJÄRJESTÖTOIMINTA
Vva ry: n kansalaisjärjestötoiminta pohjaa
vahvasti yhdistyksen olemassaolon tarkoitukseen ”Jotta jokaiselle löytyisi mahdollisuus itsenäiseen asumiseen sekä tarvittavat tukipalvelut”. Asunnottomat ihmiset
ovat perustaneet yhdistyksen v. 1986 ja

se viettää 30-vuotisjuhlavuottaan vuonna
2016. Vva ry on poliittisesti ja uskonnollisesti vapaa järjestö ja se toimii asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden
edunvalvojana valtakunnallisesti sekä Euroopan tasolla.

Asunnottomien yön toteuttamiseen 17.10. osallistui runsaasti vapaaehtoisia toimijoita.

vailla vakinaista asuntoa ry
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VAIKUTTAMISTOIMINTA
VUONNA 2015
Vuonna 2015 Vva ry oli jäsenenä seuraavien työ- ja
ohjausryhmien toiminnassa:
PAAVO 2 –Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis- ja
poistamisohjelma

R

yhmän työhön osallistui järjestön toiminnanjohtaja sekä asunnottomuutta kokenut henkilö.
Ympäristöministeriön toteuttaman pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman kansainvälisen tutkija-arviointityön tuloksia esiteltiin 10.2. Helsingin
Diakonissalaitoksella pidetyssä seminaarissa.
Viime vuoden aikana neljän tutkijan
ryhmä perehtyi PAAVO-ohjelmaan sekä kirjallisen materiaalin että haastattelujen ja tutustumiskäyntien avulla. Arvioinnin kohteena oli vuosien 2008–2011
ja 2012–2015 aikana toteutettu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjel-

makokonaisuus, PAAVO I ja II. Arvioinnissa keskityttiin ohjelmakokonaisuuteen
ja sen eri osa-alueisiin näkökulmana Asunto ensin -mallin toteuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.
Yleisarviona todetaan, että ohjelman päätavoite, pitkäaikaisasunnottomuuden pysyvä väheneminen kansallisella tasolla, on saavutettu huolellisesti
suunnitellun ja kattavan yhteistyöstrategian avulla.
Asunto ensin -periaatteen mukainen
ohjelmatyö on osoitus siitä, että myös
kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville pitkäaikaisasunnottomille pystytään
turvaamaan pysyvä asuminen riittävän
ja oikein kohdennetun tuen avulla.
Valtion, kuntien ja järjestöjen ohjelmaan kohdentama merkittävä taloudellinen panostus sekä valtakunnallisen
ja paikallisen yhteistyön pitkäjänteisyys ja laaja-alaisuus on mahdollistanut asumisen ja palvelujen kehittämisen integroinnin niin yleisellä tasolla
kuin eri kohderyhmien tarpeet huomioon ottaen.
Ohjelmatoiminnan onnistuneisuudesta huolimatta on syytä muistaa, että
asunnottomuuden väheneminen tai lisääntyminen on sidoksissa paitsi asunnottomuuspolitiikkaan myös muihin yhteiskuntapolitiikassa tapahtuviin muutoksiin

Kokenut asiantuntija Reijo Pipinen osallistui
HOPE:n (Homeless People) tapaamiseen Saksassa
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ja kehityskulkuihin.
Lisäksi asunnottomuus on alati muuttuva ilmiö, mistä ajankohtaisena haasteena voi mainita maahanmuuttajataustaisten
asunnottomien määrän huomattavan kasvun. Asunnottomuustyö, niin asuntojen tarjonnan
kuin asumiseen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn kohdentuvan tuen osalta, on jatkuvaa
kehittämistä vaativa yhteiskuntapolitiikan osa-alue.

SOSTE ry ja Tj-seura yhteisellä vaikuttamismatkalla
Brysselissä

Toimenpide-ehdotukset
nuorten asunnottomuuden
vähentämiseksi

V

va ry kutsuttiin yhtenä toimijana mukaan kuulemistilaisuuteen
maaliskuun lopussa, jossa oli mahdollisuus tuoda yhdistyksen toimenpide-ehdotus nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi.
Tilaisuudessa esille tulleet näkemykset hyödynnettiin asunto- ja kulttuuriministerin asettaman työryhmän
lopullisissa toimenpide-esityksissä.
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Asunnottomat kertoivat palveluiden
parannusehdotuksista Barcelonassa
maaliskuussa

AUNE–työryhmä
Uuden asunnottomuutta ennaltaehkäisevän ohjelman AUNE:n valmistelutyöhön osallistuminen yhdessä
muiden toimijoiden kanssa.
Toiminnanjohtaja kutsuttiin asunnottomuutta ehkäisevien tukipalveluiden
ja niiden vaikuttavuuden parantaminen
-työryhmän työhön ja sen ensimmäinen
kokous pidettiin marraskuun lopussa Ympäristöministeriössä.
Ryhmän tehtävänä oli:
•

•

•

Tunnistaa asunnottomuuden riskiryhmät ja arvioida tukipalveluiden ja
vertaistuen akuutti ja pitempiaikainen tarve.
Laatia suunnitelma, joka integroi
asunnottomuuden torjumisen
kannalta keskeiset tukipalvelut
kuten asumisneuvonnan, asumis- ja
toimeentulotuen, sosiaalihuollon
neuvonnan ja ohjauksen, sosiaalisen
kuntoutuksen ja päihde- ja mielenterveystyön, työllistämisen, kotouttamisen ja vertaistuen yhtenäiseksi
ennaltaehkäiseväksi kokonaisuudeksi.
Tukea AUNE ohjelmassa mukana
olevia kaupunkeja kunta- ja seutukohtaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategioiden laatimista.

Verkostoyhteistyö ja
valtakunnallinen
vaikuttamistoiminta
Järjestö osallistui seuraavien verkostojen
toimintaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAAVO-Verkostokehittäjät -hankkeen työhön (RAY hanke)
Kurvin järjestötoimijat KUJATO
Setlementin asumisen toimikunta
Vartiosaariseura
Suomen sosiaalifoorumi
YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen päivä 17.10. – Asunnottomien yön kansalaisliike
Ahkeruusraha-verkosto
Välivuokramalli
Toimekas-hanke
Kannelmäen matalan kynnyksen
-hanke
Kättä Päälle -yhteisen vastuun
sopimus
Erityisopetus ja asunnottomuus
AOE-päivät

Vuosikertomus 2015

T

oiminnanjohtaja toimi kumppanuushankkeen johtoryhmän jäsenenä. PAAVO Verkostokehittäjät -hanke 2012-2015 toimi ohjelmassa tehtävän
kehittämistyön alustana. Hankkeen päämääränä oli kirkastaa suomalaisen asunto ensin -periaatteen sisältöä sekä vahvistaa järjestöjen asunnottomien palvelujen
kehittämisestä. Viiden järjestön kumppanuushanketta johti Y-Säätiö. Hanke toteutettiin ohjelmassa nousevien teemallisten aihealueiden mukaan. Kukin taho
vastasi alueestaan seuraavasti:

V

erkostokehittäjien pääasiallinen toimintamuoto oli asunnottomuustyötä
tekevien tahojen yhteinen kehittämistyö.
Tämä toteutui järjestämällä valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuspäiviä, seminaareja ja tutustumiskäyntejä.
Vuonna 2015 järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 373 henkilöä.
Vuonna 2015 päättyneeseen monialaisen liikkuvan tuen pilottiin ja sen jatkona
toteutetun arviointipilotin työskentelyyn
osallistui kaikkiaan 18 toimijaa: 8 kaupunkia sekä 10 järjestöä. Sen yhteydessä
kehitettiin myös yhtenäisiä, muokattavia
arviointityökaluja itsearviointiin, vertaisarviointiin sekä vertaisarviointimenetelmä
organisaatioiden keskinäiseen arviointiin.
Tuotetut materiaalit ovat hyödynnettävissä
asuntoensin.fi -sivuilla. Työtoiminnan pilotin suunnittelussa oli mukana 8 järjestöä.
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• Y-Säätiö: hajasijoitettu asuntokanta,
asuntovuokraus, hankkeen koordinointivastuu
• Vailla vakinaista asuntoa ry: asukasosallisuus palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa
• Rauman Seudun Katulähetys: kotiin
saatava tuki
• Helsingin Diakonissalaitos:
yhteisöllisyys, ympäristötyö ja nuoret
(Vamos-työ)
• Sininauhasäätiö: vaikeimmassa
asemassa olevien asunnottomien
kuntouttava asuminen

Tilaisuudet olivat osallistujille maksuttomia.Keskeiset koulutusteemat olivat
AhvL, turvallisuus, uudistuva ammatillisuus ja verkostoyhteistyö. Koko hankeaikana järjestettiin yhteensä 39 koulutustilaisuutta tai seminaaria. Niihin osallistui
yhteensä 963 eri henkilöä edustaen laajasti
asumispalvelujen henkilökuntaa sekä johtoa niin järjestöistä, muita palveluntuottajista kuin kaupungeistakin. Osallistumiskertoja oli yhteensä 1943.
Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös
ottamalla vastaan asunto ensin -työstä
kiinnostuneita ulkomaisia vieraita. Vuoden 2015 aikana näitä oli yhteensä 35 henkeä 12 eri maasta. Valtaosa edusti asunnottomuustyötätekeviä järjestöjä, mutta
mukana oli myös julkishallinnon edustajia, tutkijoita ja opiskelijoita.

vailla vakinaista asuntoa ry
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Vva ry:n hallitus kokoontui 25.8. Vartiosaaressa.

KRIS -Helsinki ry:n toiminnanjohtaja Miika Pettersson tenttasi poliitikkoja Asunnottomien yönä 17.10.

Piispa Irja Askola kutsui järjestötoimijoita nuotiopiiriin pohtimaan yhteiskunnan
tilaa

55

Kokeneet asiantuntijat Reijo ja Martin osallisuusryhmän tapaamisessa Barcelonassa

Presidentti Tarja Halonen osallistui SDP:n järjestämään Kättä päälle - yhteiskunnallisen vastuun työpajaan

M-Cult tarjosi 6:lle järjestölle mahdollisuuden osallistua Helsingin Juhlaviikoilla
järjestettyyn Arkikatko -kampanjaan
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Kurvin järjestötoimijat
KUJATO
Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijajärjestöjen Kujato-verkostossa ammattilaiset ja vertaiset toimivat yhdessä: tekevät vaikuttamistyötä, järjestävät talkoita
ja tapahtumia, kouluttautuvat ja virkistyvät. Vva ry on kuulunut verkostoon sen
perustamisesta lähtien. Verkosto kokoontui 11 kertaa ja järjesti kolme tapahtumaa
sekä piti kehittämispäivän Vartiosaaressa
vuonna 2015.
Verkoston avulla eri järjestöjen ja toimijoiden yhteistyö on lujittunut, mikä on
parantanut järjestöjen palvelujen laatua
kohderyhmään nähden. Verkostoyhteistyö tarkoittaa, että toimijat tuntevat toistensa vahvuudet ja voivat tehokkaammin
ohjata ihmisiä heille kuuluvien etuuksien
ja kolmannen sektorin palveluiden piiriin.
Verkoston kokoontumisissa Kurvin
alueella toimivat aktiiviset järjestöt ja kansalaiset tapasivat yhteisten tavoitteiden,
kuten erilaisten tempausten järjestämisen
ja alueen kehittämisen merkeissä.

Kujato suunnitteli yhteisiä seminaareja, vierailuja ja koulutuksia. Verkoston
perustamisen jälkeen alueen toimijoiden;
henkilökunnan, vapaaehtoisten ja vertaisten toistensa parempi tunteminen on madaltanut mm. yhteydenottokynnystä. Yhteistyö on tuonut mukanaan luontevuutta
suunnitella ja osallistua esimerkiksi Asunnottomien yön tapahtuman toteutukseen
Helsingissä ja antanut mallia tämänkaltaisen yhteistyön hyödyistä myös naapurikunnille.
Kujato on nykyään tuttu monelle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalle,
ja myös muut organisaatiot osallistuvat
Kujaton toimintaan. Kujatoa kehitetään
jatkuvasti, huolimatta talous- ja henkilöresurssien tiukentumisesta, koska yhteistyöllä saavutetut vahvuudet ovat selkeästi nähtävillä.

Vartiosaariseura
Toiminnanjohtaja valittiin Vartiosaariseuran varajäseneksi 2015. Vartiosaariseura
jätti mielipiteensä kesäkuussa Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta, jossa se jälleen otti kantaa luontoarvojen puolesta.

vailla vakinaista asuntoa ry

Vuosikertomus 2015

Setlementin asumisen
toimikunta
Toiminnanjohtaja osallistui Setlementin
asumistoimikunnan kokouksiin. Toimialakohtaisten toimikuntien tehtävä on valmistella, kehittää ja seurata Setlementtiliiton toimintaa ja strategian toteutumista
operatiivisella tasolla. Toimikuntien työtä johtavat liittohallituksen jäsenet ja niiden esittelijänä ja sihteerinä toimivat toimialajohtajat.
Vuonna 2015 toimikunta:
•

Ohjasi ja linjasi erilaisia asumisen
palvelutoiminnan painotuksia kansalaisjärjestötyössä, järjestötyölähtöisestä näkökulmasta

•

•

•

Valmisteli Joensuun monikulttuurisen asumisen toiminnan pilottihanketta
Toimi ohjausryhmänä vuonna
2015 käynnistyneelle Joensuun
pilottihankkeelle
Käsitteli kokouksissaan mm.
järjestölähtöisen asumisen ja
palvelutoiminnan erityisyyttä ja
haasteita, kilpailutustoimintaa,
erityisryhmien ja asunnottomien
tukiasumista, hyvien käytänteiden levittämistä verkostoissa sekä
antoi esityksiä Setlementtiliiton
liittohallitukselle strategiasta,
toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta.

Tj -seura ja SOSTE ry tapasivat Brysselin matkalla mm. komissaari Jyrki Kataisen

vailla vakinaista asuntoa ry
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SUOMEN SOSIAALIFOORUMI
Ideat esiin aivoriihessä
– Koti hyvinvoinnin ja integraation edistäjänä
Vailla vakinaista asuntoa ry järjesti yhteistyössä Y-Säätiön, Pelastusarmeijan
asumispalveluiden, Sininauhasäätiön,
ARA-vuokra-asuntojen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa kaksi työpajaa: Koti ja
asunto hyvinvoinnin edistäjänä ja Mitä
muuta tarvitaan asunnon lisäksi, jotta kokemus hyvinvoinnista toteutuu.
Työpajojen teemoja:
Mitä pitäisi tehdä, jotta jokaiselle löytyisi
koti? Mitä tarvitaan, jotta jokainen kokisi voivansa hyvin kodissaan? Miten edistetään tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta?

Yhteenveto työpajoista luettavissa http://
www.sosiaalifoorumi.fi/ideat-esiin-aivoriihessa-koti-hyvinvoinnin-ja-integraation-edistajana/

AHKERUUSRAHA
-VERKOSTO
Ahkeruusrahojen säilyttämistä koskeva
verkosto kokoontui koko 2015 syksyn
ajan. Kuntoutussäätiön tutkija Outi Hietala toimi verkoston priimus-moottorina
ja toimijat kävivät vetoamassa myös Raha-automaattiyhdistykseen joulun alla, ettei ahkeruusrahakäytäntöjä muutettaisi.
VÄLIVUOKRAMALLI
Kunta- ja järjestötoimijat kokoontuivat
ns. välivuokramallin kehittämisen tiimoilta syksyn aikana. Y-säätiö ja Ympäristöministeriö lanseerasi mallin vuoden 2016
alussa.

vailla vakinaista asuntoa ry
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TOIMEKAS-HANKE
Vva ry oli mukana suunnittelemassa tulevaa AUNE-ohjelman osaksi tulevaa hankekokonaisuutta, jossa tuetaan entisten
asunnottomien työllistymistä. Hankkeen
tavoitteena oli luoda mielekkään arjen toimintamalli pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluihin ja niihin liittyviin kriisiluonteisiin palveluihin, sekä levittää mallia
asunnottomuuden vähentämiseen sitoutuneisiin kuntiin. Pelastusarmeijan säätiö haki hankkeelle rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä, mutta sitä ei saatu.

KANNELMÄEN MATALAN
KYNNYKSEN -HANKE
Vva ry suunnitteli yhteistyössä Helsingin
Diakonissalaitoksen ja A-klinikkasäätiön
kanssa Kannelmäkeen päihdeongelmaisille suunnattua toimintakeskusta, jonka
tarkoitus oli vähentää päihteiden käytöstä johtuvia järjestyshäiriöitä ja turvattomuuden tunnetta alueella, sekä myös
osallistaa ja aktivoida ihmisiä. Helsingin
Diakonissalaitos haki Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta hankkeelle, mutta sitä ei saatu.
Helsingin kaupungin pidättäytyminen
rahoituksesta todennäköisesti kaatoi huolella valmistellun hankkeen. Kannelmäki
-hanke oli yksi Helsingin kaupungin turvallisuuden kärkihankkeista, johon ei kuitenkaan oltu varattu yhtään rahoitusta.
Hanketyöntekijä Tiilikainen edusti
Y-Säätiön 30-vuotisjuhlassa Korjaamolla

KÄTTÄ PÄÄLLE -YHTEISEN
VASTUUN SOPIMUS
Vva ry kutsuttiin mukaan rakentamaan
yhteisen vastuun sopimusta. Kättä päälle
-työskentely aloitettiin syyskuun 21 pv.
ja se kesti vuoden loppuun. Tavoitteena
oli löytää keinoja, joilla Suomen talous ja
suomalainen yhteiskunta saadaan kestävä
kasvun ja hyvinvoinnin uralle.

ERITYISOPETUS JA
ASUNNOTTOMUUS
AOE-PÄIVÄT
Keskuspuiston ammattiopiston opettajat
ry järjesti AEO-päivät lokakuun alussa Espoossa Hotelli Korpilammella. Vva ry:n
toiminnanjohtaja osallistui jälkimmäiseen
päivään puhumalla erityisistä onnistumisista sekä asunnottomuudesta suhteessa
erityisopetukseen yhdessä Aseman Lapset ry:n projektivastaavan kanssa.
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YK:N KÖYHYYDEN

JA SYRJÄYTYMISEN
VASTAINEN PÄIVÄ 17.10.

asunnottomienyo.fi

V

altakunnallista Asunnottomien
yön -tapahtumaa vietettiin 17.10.
YK:n Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Asunnottomien
yön kansalaisliike halusi tapahtuman avulla muistuttaa kodin turvasta ja lämmöstä,
joka kuuluu kaikille.
Kansalaisliikkeen palaverit pidettiin
pääosin VEPA:ssa. Tapahtuman järjestämiseen osallistui lukuisia järjestöjä, vapaaehtoisia, opiskelijoita, lahjoittajia ja
esiintyjiä. Laurea-ammattikorkeakoulun
opiskelijat tekivät VEPA:ssa voileipiä ja
keittivät kahvia puistoon jaettavaksi.
Tapahtumaa vietettiin tänä vuonna
Vaasanaukiolla ja Dallapénpuistossa ja
VEPA toimi tukikohtana ja levähdyspaikkana tapahtumaan osallistuneille työntekijöille ja vapaaehtoisille.
Vuonna 2015 Helsingin tapahtuma tavoitti n. 750 henkilöä. Osallistujille tarjottiin mm. ruokaa ja tietoa asunnottomuuskentällä toimivista järjestöistä.

Ilmaisvaatejaossa noin 250 henkilöä saivat uusia lämpimiä vaatteita, 30 ihmisen
hiukset leikattiin ja muotoiltiin.
Asunnottomien yön tulet syttyivät klo
19.00 ympäri maata. Helsingissä Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö tervehti
asunnottomien yön osallistujia pitämällä
pienen puheen sekä kiersi kadunmiesten
joukossa puolen tunnin ajan.

ASUNNOTTOMIEN YÖN
KANSALAISLIIKE
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Asunnottomien yön ohjelma
Helsingissä:
Kansalaisliikkeen toimijoiden esittelyä
Vaasanaukiolla klo 14.-17.00;
jossa tarjolla mm. akuuttia asumisneuvontaa
ja lämpimien vaatteiden ja ruoan jakoa.
Helsingin Diakonissalaitoksella tapahtumia
on klo 11.00 alkaen.
Klo 17.00 tapahtuma jatkuu Kalliossa
Dallapepuistossa läpi yön
Klo 17.00 Miika Pettersson tenttaa helsinkiläisiä poliitikkoja ja orkesterit alkavat
soittaa.
Klo 19.00 Tulet sytytetään ja Tasavallan
presidentti pitää puheen
Asunnottomien yön Kansalaisliike kutsuu
kaikki mukaan viettämään lämminhenkistä sadonkorjuujuhlaa Dallapénpuistoon,
johon voi tuoda lämmintä vaatetta jaettavaksi, ruokaa grillattavaksi ja jaettavaksi
sekä teltan, jossa asunnoton voi nukkua.
Järjestäjien puolesta puistossa on lämmitettyjä puolijoukkuetelttoja, grilli ja
musiikkia ja seuraa läpi yön. Jos et pääse
paikalle tapahtumaan; asunnottomien
yöhön voi osallistua sytyttämällä kynttilän.

Toiminnanjohtaja osallistui myös Espoon asunnottomuuspaneeliin 15.10.
Entressen kirjastossa, ja asumisneuvoja
Ulla Pyyvaara osallistui Vantaan asunnottomien yön suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestön Yökiitäjä -tiimi osallistui Asunnottomien yö -tapahtumaan
ja yön aikana Ylen dokumenttiohjaaja
Marja Kurikka oli kuvaajansa kanssa
matkassa mukana etsimässä asunnottomia kansalaisia.
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Toiminnanjohtaja ja matalan kynnyksen esimies
edustivat yhdistystä Tasavallan presidentin
itsenäisyyspäivän vastaanotolla 6.12.

vailla vakinaista asuntoa ry
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Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö kirjoitti
osallistujille viestin Asunnottomien yössä 17.10.2015:

vailla vakinaista asuntoa ry
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MUUT TEMPAUKSET VUODEN VARRELTA:
Olohuonenäyttely
Vailla vakinaista asuntoa ry osallistui Yhteismaa ry:n järjestämään Olohuonenäyttelyyn viikonloppuna 21.3–22.3.2015.
Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda esille taidetta, jota ei ole mahdollisuutta normaalisti nähdä.
Olohuonenäyttely muutti kotien, toimistojen olohuoneet ja yhteiset tilat, makuuhuoneet, kylpyhuoneet, keittiöt ja
komerot suomalaisen ja kansainvälisen
nykytaiteen näyttämöiksi. Näyttelyn vieraat ja taiteilijat pääsivät jakamaan taidetta ja nauttimaan taiteesta paikoissa, joihin
ei tavallisesti pääse.
Yhdistyksen toimisto tarjosi erilaisen
ja luovan tilan, jossa taiteilijoille tarjoutui mahdollisuus jakaa taidetta kaikkien
kansalaisten kanssa, tarjoten samalla yhdistyksen sidosryhmille, kävijöille ja toi-

minnan ystäville mahdollisuuden tulla
tutustumaan toimistoon ja yhdistyksen
toimintaan sekä näkemään nykytaidetta.
Osallistumalla näyttelyyn yhdistys loi mahdollisuuksia tuoda taide lähelle ihmisiä ja kaikkien
ihailtavaksi, paikkoihin, jonne tullaan matalalla
kynnyksellä. Olohuonenäyttelyyn osallistumisen
ajatus oli myös, että ihmiset, joilla ei toistaiseksi
ole mahdollisuutta päästä taiteen lähelle saisivat
sen.
Olohuonenäyttely toi yhdistyksen tiloihin kolmen taiteilijan teoksia: Reima
Rönkön piirustuksia, espanjalaisen David Pujadas Boschin videoinstallaation
ja maalauksen sekä Jenny Suhosen ääni-installaation.
Olohuonenäyttelyn aikana Vva ry:n
toimistossa vieraili yhteensä 155 henkilöä.
www.olohuonenayttely.fi

Darina Rodionova suunnitteli kampanjakuvan
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ARKIKATKO
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– KAMPANJA
Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry järjesti keväällä kilpailun järjestöille osallistua
ideallaan Media Facades Helsinki -tapahtumaan. Kampanjan avulla järjestöjen
haluttiin viestivän tärkeiksi kokemistaan
asioista arjesta pysäyttävällä tavalla. Kampanjan työpajaan valittiin kuusi ehdotusta.
Työpajan veti kansalaisjärjestöjen ja aktivistien viestintään erikoistunut Tactical
Technology Collective kesäkuussa. Kutsutut yhteisöt työskentelivät Tactical Techin viestintäasiantuntijoiden kanssa ja saivat tuekseen graafisen suunnittelijan, joka
viimeisteli kampanjan ulkoasun. Oman
kampanjan lisäksi osallistujat saivat tehovalmennuksen viestintäänsä varten.
Työpajoissa syntyi ”sosiaalisia” mainoksia, joiden tarkoituksena oli herättää
julkista liikennettä käyttävien henkilöiden huomiota.
Järjestö on pitkään tehnyt työtä sen
eteen, että asunnottomat saadaan näkyviin taitavina ja osaavina henkilöinä, joilla on reilusti henkilökohtaisia
resursseja ja taitoja, joita tulisi hyödyntää.
Vailla vakinaista asuntoa
ry:n yhdessä M-cultin kanssa suunnittelema digiscreen
esitys Go Homeless! oli nähtävillä 22.8. klo 18-24 välisenä aikana digiscreeneillä,
metroissa ja raitiovaunuissa.
Toiminnanjohtaja osallistui
Taiteiden yönä järjestettyyn
tilaisuuteen Helsingin Observatoriolla Tähtitorninmäellä.

Teos Naamat
Vuonna 2012 ilmestyneelle teokselle, Katu – Asunnottomat kertovat, suunniteltiin
jatkoteos Naamat. Teoksessa perehdytään
asunnottomuudesta ja kriisitilanteista syntyneisiin ilmiöihin, suuntautuen erityisesti
nuorten toimintakulttuuriin sekä selviytymiskokemuksiin. Teoksessa puheenvuoron saavat myös erilaiset asiantuntijajärjestöt. Järjestön asumisneuvoja sai yhdessä
valokuvaaja Arto Timosen kanssa Naamat
-kirjaan rahoituksen Alfred Cordelinin
säätiöltä.

Save Vartiosaari
Valokuvaaja Okko Oinonen teki yhden
miehen Save Vartiosaari -kuvaprojektin ja
kuvasi toiminnanjohtajan projektia varten
Vartiosaaressa 17.9. Kampanja Save Vartiosaari tehtiin yhteisöpalvelu Facebookiin.
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Kansainvälinen
yhteistyö
Feantsan osallisuusryhmä

F

eantsan osallisuusryhmä haki Erasmukselta rahoitusta kansainväliseen
projektiin. Mukana oli yhdeksän eri toimijaa kahdeksasta eri maasta, Suomen lisäksi Romania, Belgia, Iso-Britannia, Irlanti, Tanska, Espanja ja Alankomaat.
Vapaasti suomennettuna hankkeen nimi on Asunnottomuuden lopettaminen
yhdessä. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli levittää hyviä käytäntöjä
osallistujamaiden kesken. Valitettavasti rahoitusta ei saatu.
FEANTSAn osallisuusryhmä kokoontui Barcelonaan maaliskuussa pitämään
osallisuutta käsittelevän seminaarin ”Get
a different result, get people participating”. Seminaarissa pohdittiin yhdessä,
mitä asunnottomien mukaan ottaminen
tarkoittaa ja laadittiin yhteinen määritelmä osallisuudelle.
Omat avaimet -hankkeen kokenut
asiantuntija esitteli seminaarissa hanketta
ja sen tuloksia. Toiminnanjohtaja veti seminaarissa työpajan osallistujille. Työpajaan osallistui yli 100 sosiaalityöntekijää
ja asunnottomien palveluita Barcelonassa
käyttäviä henkilöitä. Osallisuusryhmän jäsenet kokoontuivat myös joulukuun alussa
Romanian Bukarestiin. Vva ryt:ltä osallistuivat kokemusasiantuntija sekä toiminnanjohtaja ryhmän virallisena jäsenenä.

PAAVO-ohjausryhmän opintomatka Amsterdamiin

M

atalan kynnyksen esimies ja hanketyöntekijä Omat avaimet -hankkeesta osallistuivat PAAVO-ohjausryhmän
järjestämään opintomatkaan huhtikuun
alussa tutustuen mm. joustavaan liikkuvan tuen malliin FACT:iin sekä asumisratkaisuihin. Ryhmä vaihtoi ajatuksia myös
Asunto ensin -mallista.

Järjestöjohdon opintomatka Brysseliin

T

oiminnanjohtaja vieraili Brysselissä
EU-parlamentissa kesäkuun alussa toiminnanjohtajaseuran sekä SOSTE ry:n järjestämällä matkalla. Vieraita oli vastaanottamassa suomalaiset MEP-vaikuttajat.
Järjestöjohto vieraili Suomen edustajistossa, parlamentissa sekä komissiossa, jossa komissaari Jyrki Katainen tapasi järjestöjohtoa.

Päihdeseminaari Fuengirolassa

Y

hdistyksen kaksi kokemusasiantuntijaa osallistuivat Espanjan Fuengirolassa järjestettyyn A-klinikkasäätiön päihdetiedotusseminaariin 4.–7.6. Seminaarissa
käsiteltiin ulkosuomalaisuutta ja rajat ylit-
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täviä päihdeilmiöitä sekä esiteltiin ajankohtaisia tutkimuksia. Lisäksi vierailtiin
päihdehoitopaikoissa.

FEANTSAn seminaari
18.–19.6.
FEANTSAn vuotuinen jäsenseminaari
teemalla ”Homelessness, a local phenomenon with a European dimension: ”Key
steps to connect communities to Europe”
pidettiin Pariisissa juhannuksena.
Järjestösihteeri toimi Vva ry:n edustajana Feantsan vuotuisessa seminaarissa
osallistuen myös yleiskokoukseen. Omat
avaimet -hankkeen työntekijä osallistui
seminaariin ja HoPen (Homeless People)
vuosikokoukseen. Feantsan asunto ensin -työryhmä haastatteli ja videoi syksyllä Y-Säätiön tiloissa Vva ry:n etsivän työn
ja matalan kynnyksen työntekijöitä työn
sisällöistä.

BSHF – kansainvälisiä
vieraita

V

va ry sai kansainvälisiä vieraita Vartiosaareen 7.10. Matkaa koordinoi
BSHF-organisaatio (The Building and
Social Housing Foundation). Ryhmä oli
Suomessa Y-säätiön vieraina. 20-henkinen asiantuntijaryhmä koostui asunnottomien parissa toimivien organisaatioiden edustajista.
Vieraat tulivat Madridista, Barcelonasta, Lontoosta, Belgiasta, Kööpenhaminasta, Lyonista, New Yorkista ja Prahasta. Järjestöjen edustajat perehtyivät viikon
aikana muun muassa Suomen Asunto ensin -politiikan soveltamiseen ja käytännön
esimerkkeihin sen toteuttamisesta.
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Opintomatka Tukholmaan

V

va ry:n henkilöstö teki opinto- ja
virkistysmatkan Tukholmaan 26.–
28.10. Matka oli vapaaehtoinen ja myös
hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus lähteä mukaan. Matkan aikana tutustuimme
asunnottomien ja EU-kansalaisten palveluihin Tukholmassa.
Kuulimme Crossroadsin ja Västbergan
asuinyhteisön toiminnasta ja vierailimme
Tukholman kaupungin sosiaalipäivystyksessä, jossa kuulimme etsivästä kenttätyöstä ja EU-kansalaisten tilanteesta Tukholmassa sekä kaupungin asunnottomien
sosiaalitoimiston työstä. Samassa yksikössä
sijaitsi asunnottomille suunnattu terveysneuvontapalvelupiste.

26.–28.10 Pietari – asunnottomuusjärjestö Nochlezhka

J

ärjestösihteeri oli kouluttautumassa varainhankintaan liittyvissä kysymyksissä. Tästä syntyi Sumppitempaus, ks. sivulta 76.

HOPE – Homeless People

H

oPe – Homeless People eli eurooppalainen asunnottomien verkosto kokoontui 19.–22.11. Saksan Freistattissa.
Viikonlopun aikana HoPen hallitus, jäsenet ja verkostoa tukevat henkilöt kokoontuivat pohtimaan Hopen tulevaisuutta,
agendaa ja asunnottomuutta Euroopassa.
Kokoukseen osallistui reilut 20 henkilöä,
joista yksi oli Vva ry:n kokenut asunnottomuuden asiantuntija, joka kuuluu Hopen hallitukseen.

vailla vakinaista asuntoa ry
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vuonna myydä: myyjä sai pitää itsellään
3 euron myyntihinnasta 2 euroa, mutta myyjiä lehdellä on vain vähän. Järjestö myös osti myytäväksi Iso Numero -lehtiä katumyyntiin ja lehteä myi muutama
aktiivi.

Tiedotus

ASUKKI-LEHTI
JA TIEDOTUS
Asukki-lehti
Asukin toimituskunta kokoontui useita
kertoja vuoden aikana, ja lehteä toimittivat nykyiset ja entiset asunnottomat sekä
sekä järjestön työntekijät. Lehti postitettiin jäsenille ja yhteistyökumppaneille ja
sitä jaettiin asumisyksiköihin, hoitolaitoksiin, asuntopolitiikan päättäjille sekä tiedotusvälineille.
Vuonna 2015 lehden painos oli 1500–
2000 kpl, ja sitä ilmestyi 2 nroa. Asukki 2/2015 lehteen toteutettiin ulkoasun
uudistus, jossa lehti siirtyi neliväriseen
tabloid-muotoon. Uudistus sai hyvää palautetta. Lehteä oli mahdollisuus tänäkin

Yhdistys solmi sopimuksen Epressi-tiedotepalvelun sekä Webnewsmedian ostamisesta. Tarjous sisälsi tuotteiden maksuttoman käytön loppuvuoden 2015 ajan.
Yhdistyksen internetsivut uudistettiin kesällä osoitteessa www.vvary.fi. Sivut uusittiin yhteistyössä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa.
Sisäinen ja ulkoinen viestintä on ollut
kehityksen kohteena vuonna 2015. Syksyllä järjestön some-näkyvyyttä alettiin
tietoisesti kehittämään, mikä on tuottanut myös tulosta: Vva ry on saanut ison
määrän tykkääjiä, seuraajia ja tapahtumiin
osallistujia Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Sosiaalisen median näkyvyydellä tavoitettiin myös uusia vapaaehtoisia, lahjoittajia ja tukijoita.
Järjestö lähetti vuoden aikana useita
lehdistötiedotteita, ja etenkin Epressipalvelun kautta tiedotteet menevät perille
tarvittaessa valtakunnallisella tasolla. Epressin kautta pystyimme lähettämään tiedotteita myös suoraan päättäjille.
Järjestön sisäiseen tiedotukseen on luotu Vailla vakinaista asiaa -sähköinen kirje, jonka kautta toiminnanjohtaja tiedottaa henkilökuntaa tärkeistä käsillä olevista
asioista.
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VVA RY:N MEDIANÄKYVYYS 2015
Media oli hyvin kiinnostunut
Vva ry:n toiminnasta vuoden 2015 aikana. Yökiitäjän
matkassa oli joulukuun aikana Arman Alizad kuvausryhmineen. He tekevät Neloselle
10-osaista dokumenttia, joista yksi osa käsittelee asunnottomuutta ja köyhyyttä. Dokumentti Pohjantähden alla
näytetään huhtikuussa vuonna 2016.
Myös Ylen toimittaja Marja Kurikka teki dokumenttia
asunnottomista, ja hän on ollut kuvaajan kanssa Yökiitäjän
matkassa pitkin syksyä, viimeksi joulukuussa 2015.

vailla vakinaista asuntoa ry
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Tammikuu:
• Asuminen & yhteiskunta: 1/2015. Nuorten
asunnottomuus ei näy. Artikkelia varten haastateltiin yhdistyksen toiminnanjohtajaa.
• SAK. Hyvää työtä Suomi. Toiminnanjohtajan
blogikirjoitus SAK:n kampanjanverkkosivulla:
”Asunnottomuuden poistoon kaivataan uusia
ideoita.” www.hyvaatyotasuomi.fi
Helmikuu:
• YLE Puhe 9.2. Suomalaisessa asumisoikeusjärjestelmässä ei ole muuta skandinaavista kuin
nimi. Vva ry:n kokemusasiantuntija oli keskustelemassa asumisen kalleudesta ja asunnottomuudesta. Kuunneltavissa osoitteessa http://
areena.yle.fi/1-2613630
• Helsingin Sanomat: 14.2. Haastateltu järjestösihteeriä jutussa ”Soppaa ja ystävyyttä”.
• Asuminen ja yhteiskunta: 2/2015 toiminnanjohtajalta ”Asunnottomat kadulta kotiin” -kirjoitus.
Maaliskuu:
• 9.3. venäjänkielinen uutissivusto Ukrainassa
kirjoitti jutun: Asunnottomuus voitaisiin Ukrainassa voittaa rahapelibisneksen avulla. Kansainvälinen kokemus. Toiminnanjohtaja vastasi esitettyihin kysymyksiin.
• 9.3. SAK:n uutissivustolla Sanna Tiivolan kirjoitus ”Asunnottomuuden poistoon kaivataan
uusia ideoita”.
Huhtikuu:
• Helsingin Uutiset 7.4. ”Päihdekeskus halutaan
Kannelmäkeen - asukkailta harvinainen nimilista” -jutussa kommentti toiminnanjohtajalta
ja kokemusasiantuntijalta.
• Tanotorvi 15.4. ”Yhteisöhankkeelle haetaan
avustusta”.
• Asuminen & Yhteiskunta 4/2015. Julkaistu kolumni Vva ry:n asumisneuvojalta.
• Tiimi 4/2015. Artikkeli Vva ry:n liikkuvan tuen
ja palveluohjauksen työntekijästä.
Toukokuu:
• Yle Uutiset 3.5. Suojeltu sauna paloi Ramsinniemessä. Toiminnanjohtajaa haastateltu.
• Helsingin Sanomat 7.5. Sällikoti mainittu ju-

tussa ”Pelastajat hukkuvat töihin”.
• Helsingin Sanomat 14.5. Artikkeli toiminnanjohtajasta.
Kesäkuu:
• Helsingin Uutiset 3.6. Juttu siirtolaisten majoituspalveluiden tarpeesta, jossa haastateltu Vva
ry:n hallituksen jäsentä.
Heinäkuu:
• Kansan Uutiset 3.7. ”Suomen unohdetut siirtotyöläiset”, haastateltu Vva ry:n toiminnanjohtajaa sekä matalan kynnyksen esimiestä, maininta Yökeskus Kalkkersista.
• Helsingin Sanomat (7.7.) juttu Iso Numero
-lehdestä. Haastateltiin järjestösihteeriä.
Elokuu:
• Helsingin Sanomat (24.8.) Vartiosaaren
osayleiskaavamuutoksesta jutussa ”Kiistellyn
saaren kohtalo epävarma”.
Syyskuu:
• Oikeus terveyteen turvattava jokaiselle ihmiselle, myös paperittomalle -kannanotto 15.9.2015
Lääkäriliiton nettilehdessä. Vva ry yhtenä allekirjoittajana
• MTV3 23.09. Valokuvanäyttelyn karuus totta
myös tänään: Osa asunnottomana lapsesta asti. Jutussa haastateltu matalankynnyksen esimies Jussi Lehtosta.
• 28.9. ePress-tiedote Valtakunnallinen Asunnottomien yö 17.10.2015.
Lokakuu:
• 12.10. ePress: Asunnottomien yö 17.10: Tapahtuma jota ei pitäisi olla.
• 12.10. Demokraatti: Taas on aihetta muistuttaa: ”Asunnottoman yö on kylmä, pitkä, pimeä
ja yksinäinen.
• 13.10. Umami: Tapahtuma, jota ei pitäisi olla.
• 13.10. Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara Korppiradiossa.
• 14.10. Radio Helsinki: Sanna Tiivolan haastattelu Asunnottomien yöstä.
• 14.10. Valomerkki: Mies on asuntojonojen
kakkonen.
• 14.10 Toiminnanjohtaja, Radio Helsinki
• 14.10. Toiminnanjohtaja, Radio Cityn ”Päivä-
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kämmit” ohjelmassa
15.10. Aamuposti. Asunnoton mies Hyvinkäällä, Asunnottomien yön tarina.
10/2015 Perussuomalainen: Artikkeli Asunnottomien yöstä, haastateltu asunnottomia ja toiminnanjohtajaa.
16.10. Ilkka. ”Asunnottoman ikuinen haave,
oma nimi omassa ovessa”. Haastateltu toiminnanjohtajaa.
16.10. Yle: Asunnottomuus uhkaa kääntyä nousuun: ”Heitä voi pian olla jopa 10 000”. Haastateltu Sanna Tiivolaa.
16.10. Yle Satakunta: Asunnottomuus uhkaa
kääntyä nousuun: ”Heitä voi pian olla jopa 10
000”. Haastateltu Sanna Tiivolaa.
16.10. Yle Kuopio: Asunnottomuus uhkaa
kääntyä nousuun: ”Heitä voi pian olla jopa 10
000”. Haastateltu Sanna Tiivolaa.
16.10. Yle: Tapio katkaisi kuuden vuoden asunnottomuuden. Vva ry:n puheenjohtaja Pirkko
Vuorinen ja kokemusasiantuntija Tapio Mäntynen haastattelussa.
16.10. Yle Lahti: Tapio katkaisi kuuden vuoden asunnottomuuden. Vva ry:n puheenjohtaja Pirkko Vuorinen ja Tapio Mäntynen haastattelussa.
16.10. Yle Kuopio: Tapio katkaisi kuuden vuoden asunnottomuuden. Vva ry:n puheenjohtaja Pirkko Vuorinen ja Tapio Mäntynen haastattelussa.
16.10. The Voice: Kodittoman yö on pitkä, kylmä ja yksinäinen. Juttu Asunnottomien yöstä.
16.10. Keskisuomalainen: Asunnottomien kirjo
laajenee. Jutussa haastateltu toiminnanjohtajaa.
16.10. Ilkka. ”Asunnottoman ikuinen haave,
oma nimi omassa ovessa”, jutussa haastateltu
toiminnanjohtajaa.
17.–18.10. Helsingin Uutiset. ”Asunnottomuus uhkaa lähteä kasvuun”, juttu Asunnottomien yöstä sekä järjestösihteeriltä kommentti.
17.10. Verkkouutiset: Asunnottomat vaarassa
joutua tilapäismajoitukseen.
17.10. Helsingin Sanomat. Asunnottomien
yöhön liittyen haastateltu toiminnanjohtajaa.

•

73

17.10. ePress: Asunnottomien yön tulet syttyvät tänään klo 19.00 yli 20:llä paikkakunnalla.
• 17.10. Yle Kuopio: Presidentille väkevää yleisöpalautetta Helsingin illassa. Sanna Tiivolan
haastattelu uutisessa.
• 17.10. Yle: Presidentille väkevää yleisöpalautetta Helsingin illassa – katso Niinistön reaktiot
videolta. Sanna Tiivolan haastattelu.
• 17.10. MSN: Presidentti tapasi kodittomia
– asunnottomien yötä vietettiin eri puolilla maata.
• 17.10. Radio Auran Aallot: haastatteli toiminnanjohtajaa.
• 17.10. Radio Vega: haastatteli matalan kynnyksen toiminnan esimiestä.
• 18.10. Iltalehti: Presidentti sai ronskia palautetta asunnottomien yössä.
• 19.10. Suomen uutiset: Kaupungin vuokra-asunnot kiven alla – 10 vuotta turhaan asuntojonossa. Haastattelussa Sanna Tiivola
• Yle Fem uutiset 17.10. harjoittelija Emmi Koivisto haastattelussa
• Lahtiradio haastatteli pj Pirkko Vuorista ja kokemusasiantuntija Tapio Mäntystä.
Marraskuu:
• 16.11. ePress: Sumppitempaus rantautuu Suomeen.
• 27.11. Soundi: Joulumaa ei ole entisellään Aino Vennan käsittelyn jälkeen. Vva ry:n tukikonsertista juttu.
Joulukuu:
• 24.12. Kansan Uutiset. Henkilöreportaasi Vva
ry:n päätoimittaja ja kokemusasiantuntija Reijo Pipisestä.
• 31.12. TVYtter –näköislehti: Asunnottomien
yöstä ja Vva ry:stä puhetta.
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Pietarin asunnottomuusjärjestö Nochlezhka

TA

NKIN
A
H
N
I
A
VAR

Järjestöllä oli voimassa vuonna 2015 valtakunnallinen rahankeräyslupa POL-201417525. Koko varainhankinnan tuotot
olivat vuonna 2015 59 728,03 euroa ja
varoja käytettiin mm. matalan kynnyksen toiminnan käyttökuluihin. Lopullinen
selvitys rahankeräyksen käytöstä toimitetaan poliisihallitukseen sekä jäsenistölle ja
sidosryhmille vuonna 2017.

Varainkeräyskampanja
Varainkeruukampanja www.vihdoinkotiin.fi. toteutettiin uudestaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kampanjan aikana haluttiin tuoda näkyväksi yhdistyksessä
tehtävää matalan kynnyksen työtä. Kampanjassa hyödynnettiin sosiaalista mediaa
(Facebook, Instagram, Twitter). Varainkeruuta varten palkattiin Omat avaimet
-hankkeessa työskennellyt henkilö.
Järjestö sai tekstiviestilahjoituksia vuonna 2015 enemmän kuin edellisenä vuonna.

26.–28.10 Järjestösihteeri kävi kertomassa asunnottomien osallistamisesta
järjestön toimintaan ja kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisestä
palvelujen suunnittelussa sekä osallistui
itse Nochlezhkan varainhankinta -koulutukseen. Syntyi kampanja Sumppitempaus asunnottomien hyväksi ja järjestön varainhankintaan panostettiin loppuvuonna
muun muassa jakamalla julkisilla paikoilla ja sosiaalisessa mediassa GoHomeless
-kampanjan flaijereita.

Sumppitempaus asunnottomien hyväksi
Marraskuun 27. pv Vva ry ja helsinkiläiset
kahvilat toteuttivat yhdessä Sumppitempauksen asunnottomien hyväksi. Tempaus oli osa järjestön Vihdoin kotiin -varainhankintakampanjaa.
Päivän aikana kahviloissa kerätty kahvimyyntituotto käytettiin järjestön matalankynnyksen toiminnan tukemiseen.
Tempauksesta tiedotettiin aktiivisesti sosiaalisen median avulla.
Kahvia ja teetä asunnottomien hyväksi kävi juomassa yhteensä 432 henkilöä.
Tempaukseen mukaan lähteneet kahvilat
olivat: Rupla, Street Gastro, Sarjakuvakeskus, Helsingin kahvipaahtimo, Cafe Talo,
Käpylän Majakka, Malmin torikahvila ja
Plaza Mocca sekä Makers Kahvila. Koko Sumppitempauksessa kerätty tuotto käytettiin Yökeskus Kalkkersin aukioloon joulunpyhinä.
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VVA RY KIITTÄÄ KAIKKIA LAHJOITTAJIA!
Uusix -verstaat
Ali Niemelä City missio
Helsingin kaupunki
Kukka
Anne Hamutta
Anne Raivio
Hihnalat
Skanska oy
Stiftelsen Danmarkshjemmet r.s
Nanso
Salon Wellcome
Fremantle media
Mars Finland
Uncle Ben’s
Dolmio
Tuija Rantalainen
S-Market
K-Market
K-market Maununneva
Ri-Lease Finance
Eläintarhan Neste
Vaasan leipomo
Ympyrätalon S-market
Suomen Metsäkeskus
Leipomo Keisari
Darina Rodionova
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Maija Nochevnaya
Jekaterina Bogatova
M-cult
Cafe Talo
Helsingin Kahvipaahtimo
Rupla
Street Gastro
Sarjakuvakeskus
Käpylän Majakka
Malmin torikahvila
Plaza Mocca
Makers
Sumppitempaukseen kahvittelijat
Anna Banks Jalava
Sushi Salmiakki
Emmaus Westervik R.F
Emmaus Helsinki
Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSo ry
Sweco Industry Oy
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat
Stydi ry
Malmin torikahvila ja Plaza Mocca
Arkitehtitoimisto Tiuri & Lommi
JA AVUSTUKSEN ANTANEITA:
RAY
Helsingin kaupungin sosiaalija terveyslautakunta
Espoon kaupungin sosiaalija terveyslautakunta
Stiftelsen 7 Sjunde mars
SEKÄ KAIKKIA
YHTEISTYÖKUMPPANEITA!
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Omat avaimet -hanke
Omat avaimet -hanke oli Vva ry:n innovatiivinen kehittämishanke vuosille
2012–2014. Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämis- ja poistamisohjelman jatkokauden (PAAVO 2) rinnalle luodun hankkeen tavoitteena oli hyödyntää asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden
asiantuntemusta palvelujen suunnittelussa aina toteutukseen asti. Hanke toteutettiin neljässä PAAVO-kunnassa: Lahdessa,
Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella.

LAHTI
Apilakadun asumispalveluyksikön asumispäivystys- ja tukiasunto-osastolla osallistuttiin toiminnallisen sisällön suunnitteluun.
Toimija oli paikallinen kokemusasiantuntijaryhmä Lahden hanketyöntekijän johdolla.
Lisäksi aloitettiin ympärivuorokautisen
kriisipisteen resurssikartoitus ja luotiin kokemusasiantuntijoiden vaikuttajaverkostoa valtakunnalliselle tasolle, tavoitteena
osallistua palveluiden suunnitteluun, aktivoida asunnottomia kansalaisina sekä
vaikuttaa yleisemmällä tasolla asenteisiin.
Paikalliset kokemusasiantuntijat kehittivät hankkeen yhteyshenkilön johdolla vertaistukityötä. Nimetyt edustajat jatkoivat eri työryhmissä.

JYVÄSKYLÄ
Kultalakintien asuinrakennus nuorille aikuisille: hanketyöntekijän kokoama asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden ryhmä suunnitteli ja toteutti yhdessä
työntekijöiden kanssa rakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt.
Ryhmä kehitti yhteisöllisyyden ja osallisuuden toimintamalleja: kuinka yksikön
asunnot tulisi korjata, mitä asuntoihin tulisi rakentaa ja mikä olisi asumisyksikön
pihaympäristön funktio.
Paikalliset kokemusasiantuntijat osallistuivat sosiaaliviraston kautta. Sitoutuminen tämänkaltaiseen työskentelyyn
osoittautui haasteelliseksi ja ryhmän jäsenmäärä vaihteli.
Tapaamisiin osallistui lisäksi sosiaaliviraston työntekijöitä ja JNP:n (Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot) edustajia.
Hankkeessa suunniteltiin myös Sosiaalisen isännöinnin yhteyteen elämänhallintaryhmää ja osallistuttiin yöajan kriisipisteen tarvekartoitukseen.
Hanke edisti kokemusasiantuntijan
saamista osaksi sosiaalitoimiston kehittävää työyhteisöä (asunnottomien tai asumisen tukea tarvitsevien palvelut ja tukitoimet).
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KUOPIO
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n
uudisrakennushankkeeseen osallistuminen: Sateenkaaritalon toimintayksikköön
rakennetaan pienasuntoja ja päiväkeskus.
Hanketyöntekijä toi suoraan arkkitehdille tietoa paikallisilta kokemusasiantuntijoilta.
Heitä tavoitettiin mm. Likolahden
asuinyhteisön kautta, jossa kehitettiin paikan yhteisöllisyyttä. Hanketyöntekijä rakensi myös ammattilaisverkostoa Kuopion ja Lahden välille sekä teki kartoitusta
Nuorisoasuntoliitto ry:n asumisen hankkeeseen.
Kaupungin sosiaalitoimen kanssa tehtiin yhteistyötä Natte-hankkeen puitteissa.
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys kiinnostui kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä ja konsultoi Omat avaimet
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-hanketta; uusien arviointimallien kehittämisessä asumisneuvontaan, yhdyskuntaja lähityömuotojen kehittämisessä sekä yhdistyksen vapaaehtoistyön rakentamisessa.

TAMPERE
Osallistuminen A-killan tehostetun tuen
asumisyksikön jatkoyksikön suunnitteluun: Osana PAAVO2 -ohjelmaa uudistettiin Härmälän tupa ja rakennettiin uusi osa. Päihtyneiden päiväkeskus Huoltsun
(Treen kaupunki) kanssa yhteistyö oli tiivistä. Tavoite oli luottamuksen saavuttaminen ja yhteistyöverkosto, josta löytyy
tulevia kokemusasiantuntijoita. Hanketyöntekijä osallistui mm. Huoltsun kävijäkokouksiin, kokkikerhoon ja retkille.
Poimintoja hankkeen 2015 vuoden
toiminnasta:
Kolmen vuoden Omat avaimet -hankkeelle haettiin vuodelle 2015 jatkoaikaa,
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jotta hankkeesta riippumattomista syistä
viivästynyt työ saataisiin päätökseen. Yhteistyökunnissa tehtävä työ saattoi tarvita
suunniteltua pitempää aikaa mm. paikallisten palvelutuottajien kilpailutusprosessien, kaavoitusten ja kaupunkien taloudellisen tilanteen vuoksi.
Hankkeen viimeisenä vuonna yhteistyökunnissa keskityttiin siihen, että hankkeen aikana luodut toimijoiden väliset yhteistyöverkostot jatkaisivat toimintaansa
myös hankkeen päätyttyä.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut
kokemusasiantuntijakäytännön istuttaminen asunnottomien ja asunnottomuuden
kanssa tehtävän työn sisälle.

Hanketiimin työ tuotiin
näkyväksi
Hankkeen yhdeksi kohderyhmäksi oli
muotoutunut tutkijoista ja opinnäytetöiden tekijöistä koostuva ryhmä, johon
kuuluivat mm. Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettajana toimiva valtiotieteen
tohtori, jonka kanssa 2014 loppuvuodesta
Omat avaimet -hanke oli sopinut artikkelin laatimisesta yhteistyössä.
Artikkeli julkaistaan vuoden 2016 aikana ilmestyvään sosiaalityön asiakkuutta käsittelevään teokseen ”Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi”. Asian tiimoilta
kokoonnuttiin kaksi kertaa, jolloin keskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Artikkelia laatiessa käytettiin myös lukuisia hankkeeseen liittyviä olemassa olevia
materiaaleja.

Keväällä Pro gradu -tutkielmaa ja väitöskirjaa tekevä yliopisto-opiskelija haastatteli hankkeen työntekijöitä. Huhtikuussa toimittaja seurasi muutaman kerran
hanketyöntekijöiden työskentelyä ja haastatteli yhtä. Artikkeli julkaistiin Noste-lehdessä (2/2015) otsikolla Kokemuksen syvä rintaääni. Omat avaimet -hanke haki
huhtikuussa mukaan myös World Habitat Awards -kilpailuun.
Feantsan julkaiseman Homeless in Europe -lehden toimituskunta pyysi Omat
avaimet -hanketta laatimaan artikkelin kevään numeroon, jonka teemana on Participation: Inclusion, Empowerment and
Routes Out of Homelessness.
Artikkelissa kuvattiin hankkeen aikana esiin nousseita yhteistyön sujuvuuden
kannalta tärkeitä teemoja, kuten luottamuksellisen suhteen merkitystä. Lisäksi tuotiin esille onnistumisia ja haasteita.
Artikkeli julkaistiin myös suomen kielellä. Molemmat versiot on luettavissa www.
asuntoensin.fi-sivustolla osoitteessa:
http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/info/ajankohtaista.
Vuoden aikana hankkeeseen palkatut
kokemusasiantuntijat osallistuivat hankkeen ja kaupungin välisiin työryhmätapaamisiin, kokemusasiantuntijoiden omiin
suunnittelukokouksiin sekä olivat suoraan yhteydessä rakentajiin, arkkitehteihin
ja LVI-suunnittelijoihin. Suora yhteydenpito varmisti muutosten tekemisen suunnitelmiin rakentamisvaiheessa.
Muutoksilla oli vaikutusta kohteen
myöhemmälle palvelujen käytölle ja palveluihin sitoutumiselle.
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Hanketyöntekijät osallistuvat PAAVO
2 ja ohjelmakauden aikana aloitettujen
hankkeiden ohjausryhmien kokouksiin.
Hanketyöntekijät osallistuivat
Lahdessa pidettyyn Vertaisohjaajatoiminnan kehittämispäivään.
Hankkeen esittelyssä tuotiin taustatietojen lisäksi
hankkeen aikana
esille nousseita kokemusasiantuntijatyötä mahdollistavia teemoja ja
haasteita: luottamus, asenteet, motivointi
ja vaikutusmahdollisuudet. Näitä teemoja
käytiin jälkeenpäin läpi myös muissa tapaamisissa sekä kuvattiin tärkeinä havaintoina hankkeen loppuraportissa.
Toukokuussa Vva ry:n etsivän työn
tiimi vieraili Lahdessa. Vierailun tarkoituksena oli kartoittaa yön aikaista asunnottomuustilannetta Lahdessa ja pohtia
tarvetta yökeskuksen perustamiselle. Vierailun aikana nähtiin ainoastaan yksi kadulla liikkuva asunnoton, vaikka paikallisten työntekijöiden mukaan heitä olisi
kaupungissa enemmän.
Kuntien työntekijät ilmaisivat tarpeensa muulle yhteistyölle järjestön kanssa
hankkeen päätettyä. Pitkään asunnottomuuskentällä toimivan järjestön osaaminen koettiin tärkeäksi ja tukea kaivattiin
tilanteen kartoittamisessa, asiakas/asukas
palautteiden keräämisessä sekä palvelu-
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suunnittelussa ja kehittämisessä.
Edellisen vuoden aikana kerättiin jatkuvasti palautetta ja arvioitiin tehtyä
työtä sekä onnistumisia yhteistyökunnista.
Yhdistyksen tiedottaja ja hankevastaava haastattelivat hankkeen
yhteistyötahoja
ja hanketyöntekijät taas paikallisia kokemusasiantuntijoita.
Omat avaimet -hanke päättyi syyskuun lopussa. Neljän hankevuoden aikana toteutettu työprosessi kirjattiin loppuraporttiin, joka
toimitettiin RAY:lle joulukuussa.
Kokemukseen perustuvaa erityisosaamista kaivattiin kunnissa, ja kunnat ilmaisivat tarpeensa yhteistyön jatkumiselle.
Hanketuloksia esiteltiin AUNE-valmisteluryhmässä, jolloin keskusteltiin myös
jatkohankkeen suunnittelusta ja levittämistä myös muihin kuntiin, jossa kokemustasiantuntijoiden työlle on kysyntää.
Näin syntyi Omat avaimet 2: Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja kehittäjinä -projekti, jonka toteuttamiseen Vailla
vakinaista asuntoa ry sai myönteisen rahoituspäätöksen Raha-automaattiyhdistykseltä. Jatkoprojekti toteutetaan 2016–2018.
Yhteenveto Omat avaimet -hankkeesta
on luettavissa myös järjestön internetsivuilla.
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HALLINTO JA TALOUS
Vva ry:n hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa vuoden aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haettiin apurahaa asumisyhteisössä toteutettavaan yhteisölliseen taideprojektiin, johon
ei saatu rahoitusta. Raha-automaattiyhdistykselle tehtävää tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen tekemistä varten palkattiin
ulkopuolista apua. Omat avaimet -hankkeen väliraportti toimitettiin myös RAY:lle maaliskuussa.
Tilintarkastajan laatima AUP-raportti
tilintarkastuksen lisäksi toimitettiin Raha-automaattiyhdistykselle ensimmäistä kertaa. Tilintarkastaja otti raportissa

kantaa rahoittajan pyytämiin erityiskysymyksiin.
Vva ry jätti toukokuun lopussa Raha-automaattiyhdistykselle kaksi hankehakemusta; elinkautisvankien projektin
sekä Omat avaimet -hankkeen jatkoprojektin ”Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina”.
Suomen kulttuurirahastolta ja Taiteen
edistämiskeskukselta haettiin avustusta
asumisyksikössä vuonna 2016 toteutettavaan osallistavan teatterin menetelmiä
hyödyntävään hankkeeseen.
Syyskuun viimeinen päivä Raha-automaattiyhdistykselle jätettiin hakemukset

Vva ry:n hallitus kokoontui 25.8. Vartiosaaressa. Vapaaehtoiset esittelivät kesän aikaansaannoksia sekä valmistivat hallitukselle 3 ruokalajin illallisen. Kokouksen lisäksi jäsenet
tutustuivat kesällä remontoituun vierasmökkiin sekä sepän pajaan.

Vuosikertomus 2015

koskien matalan kynnyksen toimintaa sekä asunnottomuuden vastaista työtä sekä
jatkohakemus Omat avaimet -hankkeelle.
Rahankeräysselvitystä varten pyydettiin tilintarkastajalta lausunto ja se toimitettiin poliisihallitukselle syyskuun lopussa. Yhdistys haki Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnalta järjestöavustusta Vartiosaaren ja Soldiksen päihteettömiin toimintoihin. Etsivän työn
vanha kulkuneuvo myytiin 6000 eurolla
ja tilalle hankittiin leasingauto PriceWaterHouseCoopersin jouluavustuksella. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta haettiin avustusta etsivän työn
toteuttamiseen Espoossa vuonna 2016.
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Sääntömääräiset
vuosikokoukset 2015
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin
30.3. ja syysvuosikokous Vepan tiloissa
29.9. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ensi vuodelle ja valittiin
uusi hallitus.
Hallitukseen vuodelle 2016 valittiin
puheenjohtajaksi Matti Malkki, jäseniksi
Pirkko Vuorinen, Anja Nysten, Markus
Himanen, Jonna Köpilä ja Reijo Pipinen.
Varajäseniksi valittiin Kari Karhu ja
Kari Junnikkala. Asukki-lehti postitettiin jäsenille.
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H E N K I L Ö K U N TA
Henkilökunta kokoontui lähes kuukausittain koko henkilöstön kokoukseen, jossa
käytiin läpi ajankohtaiset asiat. Toimipisteet pitivät myös omat kehittämispäivänsä vuoden aikana. Työvalio- ja työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden
aikana. Toimikunta teki työsuojelun toimintaohjelman, aloitti henkilöstön koulutussuunnitelman sekä tasa-arvosuunnitelman teon ja valitsi työsuojeluvaltuutetun
sekä varavaltuutetun. Molemmat valtuutetut kävivät koulutuksen.
Työntekijöillä oli mahdollisuus valita itselleen joko kulttuuri- tai liikuntaseteleitä tai vaihtoehtoisesti työmatkaseteleitä. Seteleistä maksettiin pieni
omavastuuosuus. Työyhteisön kehittämis- ja virkistyspäivä pidettiin 29.4. Espoon Korpilammella. Päivän aikana oli
mahdollisuus hierontaan ja saunomiseen.

Päivä päättyi yhteiseen illalliseen. Työterveyshuollon kautta työsuhteessa olevien
oli mahdollisuus ottaa kausi-influenssarokotus sekä saaressa ja ulkona työskentelevien punkkirokotus.
Opintoihinsa liittyvän harjoittelun teki
Vva ry:llä yhteensä 6 opiskelijaa vuoden
aikana. Yksi henkilö aloitti suorittamaan
koevapauteen liittyvää työelämäharjoittelua järjestön toimistolla huhtikuussa, harjoittelu keskeytyi. Omat avaimet
-hankkeen vastaava jäi toukokuun alusta
opintovapaalle. Hänen tehtäviään siirtyi
hoitamaan hankkeen kokemusasiantuntija. Eurooppalaisen työntekijävaihto-ohjelman kautta Vva ry:n toimintaan tutustui
unkarilainen sosiaalityöntekijä syyskuussa
(Leonardo Staff Exhange Program).
Asumisneuvoja toimi maaliskuussa Sällikodissa näyttöä suorittavan opiskelijan
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työntekijäarvioijana seuraten työskentelyä ja osallistuen kolmikantaan perustuvaan arviointikeskusteluun. Asumisneuvoja osallistui myös näytön vastaanottajan
lisäkoulutukseen Diakoniaopistolla. Lisäkoulutusten ansiosta asumisneuvoja kykenee vastaanottamaan jatkossa sekä päihdetyöntekijöiden että lähihoitajien näytöt.
Toiminnanjohtaja aloitti ylemmät ammattikorkeakouluopinnot Turun Taideakatemiassa elokuun lopussa.
Se osa henkilöstöstä, joilla ei ollut voimassa EA1:stä, suoritti kurssin sekä osallistui paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutukseen syksyllä.
Toiminnanjohtajan kesälomasijaisena toimivat järjestösihteeri ja asumisyksiköiden esimies sekä matalan kynnyksen
ohjaaja. Työehtosopimuksen mukaises-
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ti työntekijöiden henkilökohtaisia sekä
taulukkopalkkoja korotettiin 1.7. 0,6 %.
Yhdistys muisti henkilökuntaansa jouluna S-ryhmän lahjakortilla sekä Linnanmäen huvilahjakortilla, jolla tuettiin lastensuojelutyötä.
Yhdistyksen luottamushenkilöt,
henkilökunta ja vapaaehtoiset osallistuivat
lukuisiin yhteiskumppaneiden ja
sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin
vuoden aikana. Vva ry: n työhön
osallistui vuonna 2015 työkokeiluun
5 henkilöä, joista kaksi työllistettiin.
Kolme työkokeiluun osallistuneista
suoritti työkokeilun koevapaudessa ja
yksi henkilö ei aloittanut kokeilua.
Kuntouttavassa työelämävalmennuksessa
oli kolme henkilöä.
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Henkilöstön opintomatkalla Tukholmassa oppaana toimi etsivän
w työn tekijä Pertti Koistinen (oik.)

Osallisuusryhmän tapaamisessa Romaniassa

Risto Asunnottomien yössä
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Sällikodin miehet vuokrasivat Kirkkonummelta mökin syysleiriä varten
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A S UM I S -

V

ailla vakinaista asuntoa ry ylläpitää tarkoituksensa toteuttamiseksi asumistoimintaa. Järjestöllä on
tällä hetkellä kaksi asumisyksikköä, joissa on yhteensä 95 asuntoa. Asumisyksiköt
toimivat asunto ensin -periaatteen mukaisesti ja asukkaat tulevat asumaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston
kautta. Järjestö tuottaa asuntoihin tukipalvelut. Sällikoti asumisyksikössä järjestö
vuokraa tilat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöltä, ja toimii asukkaiden vuokranantajana.
Asumisyksiköihin palkattiin kaksi yötyöntekijää, jotka tekevät vuoroviikoin
yötyötä molemmissa asumisyhteisöissä.
Yötyöntekijöiden käyttöön ostettiin asumisyksiköiden välillä kulkemista helpottava pieni auto.

Jukin 50v. juhlat Vartiosaaressa
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PA LV E L U T
ASUMISYHTEISÖ
SÄLLIKOTI
Vuonna 2015
* Asukaskokoukset ja yhteinen
ruokailu pidettiin viikoittain, kesällä
grillattiin.
* Keskiviikkoisin pidettiin tietovisa,
johon asukkaat tekivät itse
kysymykset. Päivittäin yhteisössä
juotiin ilta- tai päiväkahvit.
* Sällikodin miehet ja osa
henkilökunnasta vietti
kaksi mökkilomaa: toisen
Lohjalla toukokuussa ja toisen
Kirkkonummella syyskuussa.
* Arman Alizad kuvasi Sällikodissa
marraskuussa kuvausryhmänsä
kanssa ohjelmaa keväällä 2016
ilmestyvään dokumenttisarjaan.
* Vuoden aikana 2 asukasta kuoli.
* Asukasvuokria jäi saamatta 4838,58
euroa.

Kevät 2015
Tammikuu oli levotonta aikaa Sällikodissa. Kaksi asukasta kotiutui Tervalammen
kuntoutuksesta ja yksi lähti vankilaan.
Helmikuussa soitettiin usein ambulanssi, ja sairaalassa käytiin usein. Lähihoitaja-opiskelija suoritti opintoihinsa liittyvän kolmen viikon työharjoittelujakson
Sällikodissa. Opiskelija veti asukkaille sisäkeilailua ja bingoa. Maaliskuussa lähihoitaja-opiskelija antoi työhönsä liittyvän
näyttöviikon Sällikodissa. Yksi Sällikodin
ohjaajista päätti työsuhteensa ja hänen tilalleen palkattiin uusi ohjaaja saman kuukauden aikana. Naistenyksikön tiloissa
pidettiin 13.3. päivätanssit, johon myös
Sällikodista osallistuttiin.
Helmikuussa kuolleen asukkaan muistotilaisuus pidettiin Sällikodissa 13.4.
Huhtikuussa asukas Sällikodista oli pari
viikkoa töissä yhdistyksen Vertais- ja vertaistoiminnan keskus Vepassa. Pihalla grillattiin vappupäivänä. Lähihoitaja-opiskelija suoritti opintoihinsa liittyvän kolmen
viikon työharjoittelujakson. Sällikodin
opiskelija oli työssä muualla saman ajan.
Puoli vuotta muualla ollut asukas
muutti 13.5. takaisin Sällikotiin helmikuussa kuolleen asukkaan tilalle. Sälliko-
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din miehiä oli Lohjalla mökkeilemässä
26.–29.5. Yhdistyksen ylläpitämässä kesänviettopaikassa Vartiosaaressa oli asukas Sällikodista viikon ajan. Pihalla grillailtiin juhannuksena.
Heinäkuussa asukkaiden kanssa tehtiin
retkiä, mm. Talvipuutarhaan ja Linnanmäelle. Sällikodin pihalla oli tikanheittoa
15.7. Seuraavana päivänä henkilökuntaa
ja kuusi asukasta tekivät päiväretken Vartiosaareen. Yksi asukkaista jäi saareen.
Sällikodissa tapahtui vakava väkivallanteko heinäkuussa. Uhri joutui sairaalaan,
tekijä ei enää palannut asumaan Sällikotiin. Elokuun 8. päivä työntekijä ja kolme
asukasta Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksessa järjestetyille vuosittaisille
Elotreffeille. D-talon asukkaiden kanssa
pidettiin yhteisiä grillauspäiviä elokuussa,
ja asukkaat ja työntekijät Sällikodista grillasivat oman väen kesken 23.8.
Lähihoitajaopiskelija suoritti opintoihinsa liittyvä työharjoittelujakson asumisyksikössä. Samaan aikaan Sällikodissa
oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskeleva suoritti muualla oman harjoittelunsa.
Kuolleen asukkaan muistotilaisuus pidettiin 19.8. Sällikodissa.

Syksy 2015
Syyskuussa kaksi työntekijää osallistui
kahteen eri koulutukseen: Ensiapu1 sekä työsuojelukoulutus. Koko Sällikodin
henkilökunta osallistui alkusammutus- ja
paloturvallisuuskoulutukseen 28.9. Kaksi
työntekijää ja neljä asukasta tekivät mökkiretken Kirkkonummelle 15.–18.9. Toiminnanjohtaja, unkarilainen vaihtotyön-

tekijä sekä toiminnanjohtaja vierailivat
leirillä yhden yön. Työntekijä ja opiskelija viettivät asukkaan kanssa päivän Vartiosaaressa. Sällikodin asukas oli syyskuussa kaksi viikkoa Vartiosaaressa.
Asukkaiden toivomuksesta käynnistyi
omatoiminen aamupuuroprojekti, joka
kesti yhden viikon. Asukas Junailijankujan asumisyksiköstä kävi remontoimassa tyhjän asunnon uutta asukasta varten.
Lähihoitajaopiskelija oli näyttöviikolla
Sällikodissa. Vastaavasti yksikön oma lähihoitajaopiskelija antoi samaan aikaan
näytön muualla. Osa Sällikodin työntekijöistä osallistui Vva ry:n opinto- ja virkistysmatkalle Tukholmaan.
Kansalaistoiminta-areenalla vietettiin
2.12. Sällikodin ja naisten yksikön asukkaiden ja henkilökunnan yhteiset pikkujoulut. Kuun lopussa Sällikodin miehet
leipoivat tarjoiluja pikkujouluihin.
Työntekijöiden työyhteisöpäivä pidettiin 9.12. Entisen asukkaan siunaustilaisuus pidettiin Malmin kappelissa 10.12.
Työntekijä ja asukas kävivät 14.12. katsomassa Hartwall Areenalla Jokereiden jääkiekko-ottelun.
Joulun alla laulettiin henkilökunnan ja
asukkaiden kesken joululauluja ennen yhteisöruokailuja. Aattona Sällikodissa nautittiin yhteinen jouluateria. Työntekijä ja
yhteisön kolme asukasta osallistuivat joulupäivänä Diakonissalaitoksen kirkossa
joulumessuun. Samana päivänä oli mahdollisuus myös osallistua yhteiseen ruokailuun. Uudenvuoden aattona oli illalla yhteisruokailu.
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Junailijankujan
asumisyhteisö
Junailijankujan asumisyhteisöstä muutti yhteensä 15 asukasta omaan itsenäiseen vuokra-asuntoon vuonna 2015.
Kolme työntekijää päätti työsuhteensa
vuoden aikana ja yksi jäi äitiyslomalle.
Asukkaiden palvelumaksujen omavastuuosuuksia jäi tilinpäätökseen saamiseksi
3793,49 eur.
Yhdistys aloitti palvelutoiminnan Junailijankujan asumisyhteisössä 31.12.2014.
Toiminta aloitettiin nopealla rytmillä kilpailutuksen jälkeen. Helsingin kaupungin
kanssa tehtiin sopimus samassa talossa olevien kriisiasuntojen käytännön neuvonta
ja tukityöstä. Yhteistyösuhteet solmittiin
lähiympäristön kanssa (mm. Lidl, Pasilan
asukastalo, Pasilan eläkeläiset, lähipoliisi,

Kris, kriisiasunnot, korvaushoitoklinikat
ja muut hoitolaitokset.
Asukkaiden kanssa yhteistyö ja luottamus syventyivät pikkuhiljaa. Asukaskokoukset aloitettiin ja yhteisön toimintakomitea perustettiin. Asukaskokousten
ruuan laittoon osallistui muutama asukas
eri kertoina. Joka-aamuiset puurohetket
ja iltapäiväkahvit vakiintuivat osaksi yhteisön toimintaa.
Asukkaiden kanssa käytiin keilaamassa
ja lahjoituksena saatiin mm. biljardipöytä.
Mäkelänrinteen uimahallin kanssa tehtiin
sopimus asukkaille maksuttomista uintikerroista. Yhteen huoneeseen tehtiin kuntoiluhuone lahjoitusvälineistä.
Keväällä tehtiin asukkaiden kanssa retki
Vartiosaareen. Retkelle osallistui 7 asukasta ja kolme ohjaajaa. Taloon järjestettiin tila käsitöitä (mm. savitöitä) varten. Kuusi asukasta osallistui savitöiden tekemiseen.
Ne asukkaat jotka halusivat, tekivät sovittuja töitä verottoman ahkeruusrahan turvin.
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Asumisyhteisössä vietettiin puurojuhlaa joulukuussa

Asukkaat ideoivat ja toteuttivat elokuvien katseluseinän yhteistilaan

vailla vakinaista asuntoa ry

91

92

Vuosikertomus 2015
Ohjaajat loivat verkostoja Uusix-verstaalle savitöiden tiimoilta. Lisäksi henkilökunta aloitti säännölliset ympäristökierrokset lähialueilla. Huhtikuussa
kiinnitettiin erityisen paljon huomiota
talon ulkopuolisten henkilöiden liikkumiseen talossa, pyrkimyksenä luoda turvallisemmat ja rauhallisemmat puitteet
asumiselle.
Yksi asukas toimi huhtikuun aikana
”talonmiehenä” talossa. Hänen tehtävänään oli huolehtia lähialueen siisteydestä. Samaten toinen asukas hoiti
aamiaisen kattamisen ja
siivouksen ahkeruusrahaa
vastaan. Yksi asukas hyödynsi Vva ry:n salibandyvuoroa Aurora-talossa,
vaikka talolle saatiin hankittua useampi sählymaila lahjoituksena sosiaalista
mediaa hyödyntäen. Lisäksi asukkaiden käyttöön
hankittiin uusi asukastietokone vanhentuneen tilalle.
Toukokuussa henkilökunta teetti itselleen Vva ry:n logolla varustetut hupparit
+ t-paidat ympäristötyötä varten. Yksityinen lahjoittaja lahjoitti asukkaille lakanoita, mattoja ja täkkejä. Tervalammen kartano lahjoitti Junailijankujan väen iloksi
taimia ja kukkia.
Juhannuksena asukkaat ja henkilökunta grillasivat pihalla, tunnelma oli mukava
ja asukkaat tyytyväisiä. Vartiosaareen tehtiin 25.6. uusintareissu: mukana viisi asukasta, joista yksi teki saaren kaikkien aiko-

jen kalastusennätyksen.
Kesäkuussa sosiaalisen median kautta
laitettiin ilmoitus, että asumisyksikköön
kaivataan patjoja. Sosiaalinen media osoitti jälleen voimansa: Arctia Shipping lahjoitti 35 patjaa sekä runsaasti paloturvallisia lakanoita.
Heinäkuussa neljä asukasta irtisanoi
asuntonsa: yksi jättäytyi tietoisesti asunnottomaksi ja toinen muutti yhteen tyttöystävänsä kanssa ja kolmas sai yksityisen
vuokra-asunnon pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Edellä mainittujen
lisäksi yksi asukas pääsi muuttamaan Asumisen tuen (ASTU)
pienasuntoon. Loppukuusta sisään muutti
kaksi miestä, joista toinen oli asunut pitkään
soluasunnoissa ja toinen majaillut perheensä luona. Heinäkuun aikana yksi asukas sai
häädön vuokravelkojen takia ja yksi kävi
ASTU:ssa haastattelussa, ja tuli sijoitetuksi pienasuntojonoon.
Koska muuttoliikenne oli vilkasta heinäkuun aikana, asukkaille tarjottiin mahdollisuutta siivota tyhjien asuntojen pintoja ahkeruusrahaa vastaan. Asukkaat olivat
tyytyväisiä mahdollisuuteen. Yksi asukas
oli viikon ajan Vartiosaaressa maksusitoumuksella: viihtyi hyvin ja olisi halunnut myöhemmin toiseksi viikoksi, mutta
ei saanut sitoumusta.
Kuun lopulla ohjaaja ja asukas kävi-
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Asumisyhteisön asukkaat vierailivat Vartiosaaressa. Myös purjeveneessä asunut
asunnoton mies vietti aikaa saaressa.
vät tutustumassa STOP huumeille ry:n
päivätoimintaan, mutta asukas koki kävijäkunnan olevan siellä liian nuorta hänen makuunsa. Yksi asukas kävi syksyllä
metsäretkellä ja metsähommissa ohjaajan
kanssa kahden. Eräs asukas hankki itsenäisesti keikkatyötä siivousalalta.
Elokuun lopussa Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija aloitti 10
viikkoa kestävän harjoittelun Junailijankujalla. Yhdistyksen kaksi työntekijää kävivät
25.9. pitämässä kirpputoria ja grillasivat
asukkaiden kanssa. Asumisyksikön ohjaaja houkutteli yhdessä harjoittelijan kanssa
asukkaita lähtemään mukaan asunnottomien yöhön. Asukkaat eivät innostuneet
yhteislähdöstä, mutta tapahtumassa tavattiin kuitenkin kymmenisen asukasta.
Arman Alizad kävi kuvausryhmän kanssa kuvaamassa uuteen dokumenttiin jaksoa, ja yhtä asukasta ja ohjaajaa haastatel-

tiin lokakuun lopussa.
Stiftelsen Sjunde Mars Fondenin avustuksen turvin Junailijankujalla kaksi taiteilijaa ja toiminnanjohtaja järjestivät asukkaille iltamat sekä puurojuhlan ennen joulua.
Avustusta käytettiin myös henkilökunnan
koulutuskertaan vuoden 2016 alussa.
Yhteisen ideoinnin seurauksena kokoustilan seinä maalattiin projektorin kuvaan sopivaksi. Yksi asukas ja tämän ystävä hankkivat ohjaajan kanssa tarvikkeet ja maalasivat
seinän. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat myös toiminnallisen projektin syksyllä asumisyksikössä.
Lokakuussa Junailijankujalle saatiin yksityisiltä lahjoittajilta kuntoiluvälineitä, vaatteita ja astioita. Lisäksi henkilökunta ja yksi
asukas hakivat erilaisia lahjoituksia Malmin
ja Munkkiniemen palvelutaloista sekä Riistavuoren palvelukeskuksesta.
Kakkukeisarilta saatiin lahjoituksena
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kakkuja ja leivonnaisia, joita tarjottiin
päiväkahveilla, ja niitä annettiin palkkiona pienistä vapaaehtoistöistä. Asumisyhteisö sai lahjoituksena lippuja myös Jokereiden lätkämatsiin. Asumisyksikön osalta
jokainen lippu meni hyötykäyttöön. Lippuja saatiin lisää myös pienempiin peleihin. Myös maaotteluun saatiin yksi ”invalippu”, sisältäen avustajapaikan.
Joulukuussa City Mission järjesti joulujuhlan ja kokoussali oli avoin asukkaille ja heidän tuttavilleen.
Jouluaattona asukkaille tarjoiltiin jouluateria. Tilaisuus oli miellyttävä ja runsaslukuinen. Asukkaat saivat joululahjan.
Tapaninpäivänä ohjaaja ja hänen veljensä
esiintyivät soittaen ja laulaen joululauluja
iltapäiväkahveilla. Kuuntelijoita oli paljon,
ja asukkaat saivat myös halutessaan osal-

listua yhteislauluun.
Talossa esiintyi jonkin verran yöllisiä
levottomuuksia ja ovien takana häiriköintiä. Usein asialla olivat talon ulkopuoliset
asukkaat. Kaksi asukasta sai asumisestaan
varoituksen (metelöintiä, häiriköintiä, uhkaa ja välinpitämättömyyttä asunnon kuntoa ja hoitamista kohtaan).
Yhden asukkaan koirien hoidon laiminlyönnistä jouduttiin tekemään eläinsuojeluilmoitus: koirat otettiin eläinlääkärin toimesta huostaan. Yötyöntekijä joutui
muutaman kerran väkivallan kohteeksi.
Kkriisiasunnoissa asuvan asukkaan koira
puri kerran ja kerran toinen asukas tönäisi työntekijää viereisessä rappukäytävässä.
Useat asukkaat ilmaisivat epätietoisuutta itse maksettavaa palvelumaksua kohtaan, ja tilinpäätökseen jäi palvelumaksujen
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Kaikki ei mennyt kuten
Strömsössä…
omavastuuosuuksia saamisiksi yhteensä
3793,49 euroa.
Palohälytyksiä talossa tuli säännöllisen epäsäännöllisesti. Yksi asunto paloi
käyttökelvottomaksi. Tilanteen laukaisi lähes aina kärventynyt ruoka/likainen
hella ja uuni. Asukkaita huomautettiin
uunien puhtaudesta ensimmäisessä asukaskokouksessa tammikuussa.
Toukokuussa Junailijankujalla kävi
kaupungin palotarkastaja yhdessä isännöitsijän kanssa tekemässä tarkistuksen
koko rakennukseen. Joitakin puutteita havaittiin, ja huoltopyynnöt tehtiin huoltoyhtiölle. Työterveyslääkäri sekä -hoitaja
työterveyshuollosta kävivät 22.4. tekemässä työpaikan riskikartoituksen. Työntekijöiden keskuudesta valittiin turvallisuusvastaava Junailijankujalle.
Poistumisturvallisuusselvitys päivitettiin ja lähetettiin kaupungin kirjaamoon
syyskuussa. Asumisyksikön huoneistokohtaiset paloturvallisuustarkastukset tehtiin
marraskuun alussa: tarkastettiin palovaroittimien ja hälytysjärjestelmän toimivuus sekä mahdollinen asunnossa oleva
palokuorma.
Kesäaikaan ympäristötyön näkökulmasta haastavaa oli Junailijanaukion läheisyydessä juopottelevat asukkaat kavereineen. Aukiolla pyöri isoja äänekkäitä porukoita, joita
henkilökunnan toimesta jouduttiin hajottamaan. Suuremmilta selkkauksilta kuitenkin vältyttiin.

vailla vakinaista asuntoa ry

95

96

Vuosikertomus 2015

”Alueen asukas kävi eräänä päivänä
syyskuussa kertomassa, että lähialueen
puistossa on sammunut mies. Henkilökunta kävi katsomassa tilanteen: henkilö
ei ollut Junailijankujan asukas ja hänelle soitettiin ambulanssi. Muistutettu,
että mikäli havaitsee elottoman ihmisen,
tulisi viipymättä soittaa 112.”
Elokuun aikana asumisyksikössä havaittiin ludeongelma ja siihen puututtiin. Kaupungin kanssa sovittiin ongelman
myötä, että ulkopuolinen yritys tarkistaa
asunnot neljännesvuosittain ja tekee tarvittavat toimenpiteet. Asumisyksikössä
tapahtui elokuun aikana pieni, sähkölaitteesta alkunsa saanut tulipalo. Asukas sai
palossa häkämyrkytyksen ja asunto tuhoutui asumiskelvottomaksi.

Päästyään pois sairaalasta, asukkaalle
saatiin järjestettyä asunto tyhjillään olevaan väistöasuntoon. Tulipalon myötä
huomattiin puutteita hälytinjärjestelmässä, ja niitä lähdettiin selvittämään laitteista vastaavan firman kanssa. Yhdessä asunnossa tapahtui myös pieni tulipalon alku
sängyssä, joka saatiin hallintaan alkusammutuksella. Lokakuun lopussa tuntematon henkilö puukotti yhtä asukasta yöllä.
Asukas selvisi vähin vammoin.
Syksyn alussa yöt olivat asukkaiden
mukaan olleet melko rauhattomia. Asiaan
puututtiin muistuttamalla asukkaita talon
säännöistä, ja kehotettiin heitä ohjeistamaan vieraansa myös noudattamaan niitä. Lisäksi asukkaiden lemmikit aiheuttivat henkilökunnalle päänvaivaa, joten
yhdessä ASTU:n kanssa tehtiin päätös, että jatkossa taloon ei sijoiteta ihmisiä, joilla on lemmikki.
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