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Vailla vakinaista asuntoa ry



Joukko asunnottomia miehiä perusti 
Vailla vakinaista asuntoa ry:n vuonna 
1986 Helsingissä ja määritti järjestön tar-
koitukseksi yhteismajoituksessa asuvien 
elinolojen parantamisen ja vaikuttami-
sen siihen, että jokaiselle asuntoa vailla 
olevalle järjestettäisiin mahdollisuus it-
senäiseen asumiseen. Järjestön tärkein 
toiminnan muoto on asunnottomien 
edunvalvontatyö sekä asumisratkaisujen 
turvaaminen yhteiskunnassamme heille, 
joilla on mielenterveys- ja päihdeongel-
mia.

Asunnottomuuteen kiinnitettiin val-
takunnallista huomiota YK:n julistama-
na kansainvälisenä asunnottomien vuon-
na 1987. Tuolloin asunnottomia arvioitiin 
olevan koko maassa noin 20 000.  

Järjestön toiminta on koko olemassa-
olonsa ajan perustunut asunnottomien 
omaan aktiivisuuteen oman asiansa edis-
tämiseksi. Ensimmäiset kymmenen vuot-

ta järjestö toimi kokonaan vapaaehtoisten 
voimin. Nyt järjestössä työskentelevät rin-
nakkain asunnottomuutta kokeneet se-
kä sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaiset. 

Henkilökunnan tehtävänä on edun-
valvonnan lisäksi asunnottomien ja asun-
nottomuutta kokeneiden osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. 
Ensimmäiset työntekijät palkattiin vuon-
na 1994 Taitojenvaihtoverstas-projektiin 
sekä Kohtaamispaikkaan. Järjestön toi-
minta on laajentunut ruohonjuuritasol-
ta nousseiden tarpeiden mukaan; palkat-
tujen työntekijöiden määrä on vaihdellut 
10–32 työntekijän välillä.

Vva ry on asiantuntijajärjestö, joka 
osallistuu vaikuttamis- ja edunvalvonta-
työhön paikallisesti, valtakunnallisesti se-
kä kansainvälisesti. Järjestön kaikki toimi-
pisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja 
niissä toimii aktiivisesti noin 50 vapaaeh-
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toista.  Järjestön varsinaisten jäsenten mää-
rä on pieni, vaikka toimintaan osallistuu 
ihmisiä ja yhteisöjä eri puolilta Suomea: 
asunnottomilla ei usein ole varaa maksaa 
jäsenmaksua eikä heillä ole osoitetta, jo-
hon voisi lähettää jäsenpostia.

Vva ry:n osallisuusstrategia valmistui 
vuonna 2011. Järjestön tavoitteena on li-
sätä järjestelmällisesti asunnottomien ja 
asunnottomuutta kokeneiden yhteiskun-
nallisia osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia.

 Järjestöllä on kaksi asunnottomille tar-
koitettua matalan kynnyksen toimipistet-
tä sekä muita toimintoja, joista asunnotto-
milla tai asunnottomuusuhan alla olevilla 
on mahdollisuus saada apua ilman ajan-
varausta kaikkina vuorokaudenaikoina. 
Yökeskus Kalkkers ja etsivän työn yksik-
kö Yökiitäjä toimivat yöaikaan, päivisin 
asunnottomia tavoittavat vertais- ja va-
paaehtoistoiminnan keskus Vepa, asumis-

neuvonta ja liikkuva tuki. Järjestö tuottaa 
tuetun asumisen palvelut ostopalveluna 
kahteen asunto ensin -mallin mukaiseen 
asumisyhteisöön:  Sällikotiin, joka tar-
joaa asunnon 28:lle pitkäaikaisasunnotto-
muutta kokeneelle henkilölle sekä  Junaili-
jankujalle 68 asukkaalle. Järjestö vuokraa 
kahta  päihteetöntä virkistys- ja toiminta-
paikkaa Helsingin Vuosaaressa. 

Järjestö tiedottaa asunnottomien ti-
lanteesta säännöllisesti medialle ja yh-
teistyökumppaneille sekä järjestää erilai-
sia tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi 
järjestö voi anoa määrä- ja apurahoja, toi-
meenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja 
myyjäisiä sekä periä jäsenmaksuja. Järjes-
tön suurin yksittäinen tukija ja toimin-
nan mahdollistaja on Raha-automaatti-
yhdistys. 
Vuonna 2015 Suomessa tilastoitiin olevan 
n. 7000 yksinäistä asunnotonta, joista yli 
puolet oleskelee pääkaupunkiseudulla.Ti-
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lastosta tosin on irroitettu vankilasta asun-
nottomana vapautuvat, joiden tilastoin-
nista vastaa Rikosseuraamuslaitos.  Riski 
joutua asunnottomaksi on suurin hen-
kilöillä, joilla on toimeentulovaikeuksia. 

Asunnottomana olemisesta tulee usein 
juuretonta kodittomuutta, kun se on pit-
käkestoista. Ihmisen omat valmiudet pitää 
yllä kotia rapautuvat useita vuosia kestä-
neen asunnottomuuden aikana, ja asun-
nottomuustilanteen ulkopuoliset sosiaali-
set verkostot katoavat.

Eurooppalaisen asunnottomien katto-
järjestön FEANTSAn määritelmän mu-
kaan asunnottomiksi voidaan kadulla 

asuvien lisäksi katsoa myös asuntoloissa, 
laitoksissa, vastaanottokeskuksissa, tuki-
asunnoissa, asunnottomuusuhan alla se-
kä epävarmoissa ja riittämättömissä olo-
suhteissa elävät henkilöt.

Vva ry:n tavoitteena on auttaa jokais-
ta asunnotonta löytämään ihmisarvoiset 
kriteerit täyttävä asumispaikka, josta voi 
tehdä kodin sekä tarjota asunnottomille 
ja asunnottomuutta kokeneille mahdolli-
suus osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan 
ja päätöksentekoon. 

Vva ry on osallistunut hallituksen 
asunnottomuusohjelmien ohjausryhmi-
en toimintaan vuodesta 2001.

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.

SISÄLLYSLUETTELO: 

Matalankynnyksen työ             s. 10
Kansalaisjärjestötoiminta        s. 49
Verkostoyhteistyö ja valtakunnalli-
nen vaikuttamistoiminta         s. 52
Muut tempaukset vuoden 
varrelta                                    s. 65
 

Kansainvälinen yhteistyö     s. 68
Asukki-lehti ja tiedotus       s. 70 
Varainhankinta                s. 74 
Omat avaimet -hanke           s. 76
Hallinto        s. 80
Asumispalvelut                    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 Malk-
ki on toiminut yli kymmenen vuotta va-
paaehtoisena 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 toimi-
nut viimeiset vuodet varapuheenjohtajana. 

Matti on myös tehnyt vankiloissa va-
paaehtoistyötä viimeiset 21 vuotta; tie-
dottanut vankiloiden henkilökunnalle  ja 
vangeille mitä pitää tehdä, että saa asun-
non, kun vapautuu. “Asuntoasia on en-
simmäinen ja sen pitää olla järjestykses-
sä, mieluiten ennen kuin astuu vankilan 
portista ulos. Meillä on sellainen poruk-
ka 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 samas-
sa tahdissa. Myös uusia asunnottomuus-
ryhmiä tulee koko ajan lisää, jotka vaati-
vat erityisiä ratkaisuja. 

Järjestön juhlavuonna haasteita riittää 
asunnottomuusongelman lisäksi, rahat 
on saatava riittämään ja Soldiksen toista-
miseen palanut saunarakennus rakennet-
tua 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 mer-
kitys, jotta jokaisella olisi mahdollisuus it-
senäiseen asuntoon.
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LYHYESTI VUODESTA 2015 
Matalan kynnyksen toiminta
•  Asumisneuvonnassa havaittiin häätöjen, irtisanomisten ja maksuvaikeuksien mää-
rän kohonneen 2015 vuoden aikana. Kontakteja 2164 vuoden aikana. 
•   Liikkuvaan tukityöhön ja Yökeskus Kalkkerssiin valittiin vertais-/kokemusasian-
tuntija 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 Junailijanku-
jan asumisyksikköön.
•  Järjestön internetsivut uudistettiin. Samalla lisättiin näkyvyyttä sosiaalisessa medi-
assa, jonka tarkoituksena oli kuvata enemmän järjestön, työntekijöiden ja kävijöiden 
arkielämää. Medianäkyvyys noin 
•  Vva  ry osallistui uuden asunnottomuutta ennaltaehkäisevän AUNE-ohjelman val-
mistelutyöhön.
• Järjestö on ollut mukana Vartiosaariseuran kannanotossa osayleiskaavaluonnok-

sessa, 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 ra-
hoituspäätös Ray:ltä vuosille 2016–2018.
• Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö osallistui Asunnottomien yön tapahtumaan. 
•    Marraskuussa järjestettiin ensimmäinen Sumppitempaus asunnottomien hyväk-
si. Tempaus oli osa järjestön Vihdoin kotiin -varainhankintakampanjaa. Tempauk-
sen aikana saatu kahdeksan helsinkiläisen kahvilan kahvi/teemyyntituotto lahjoitet-
tiin 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 yksi-
lötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsää-
däntöön. 

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

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

 
STRATEGIA 
Perehdymme yksilöllisesti kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä toteutamme tar-
vittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.

Perehdymme lainsäädäntöön sekä ajankohtaiseen asuntopolitiikkaan. 
Järjestämme erilaisia tapahtumia asunnottomien asian esilletuomiseksi sekä osallis-
tumme asunnottomuutta käsitteleviin tilaisuuksiin.

Keräämme tietoa asunnottomien todellisesta tilanteesta tilastojen, raporttien, haas-
tattelujen ja tutkimusten avulla sekä välitämme tämän tiedon yhteistyötahoille, me-
dialle ja päättäjille.

Osallistumme asunnottomuusjärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön Feantsan toi-
mintaan.  

 
VISIO vuodeksi 2016 
Asuntoloita ja yhteismajoituspaikkoja ei enää ole. Jokaiselle asuntoa vailla olevalle tai 
jokaiselle, joka on menettämässä asuntonsa, järjestyy kohtuullisessa ajassa ihmisar-
voiset kriteerit täyttävä asumispaikka sekä tarvittavat tukipalvelut.
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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. 

MATALAN KYNNYKSEN TYÖ

YHTEENSÄ  25560 
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ASUMISNEUVONTA 
 JA PALVELUOHJAUS

Asumisneuvontaa tarjotaan sekä asun-
nottomille että asunnottomuusuhan al-
la oleville henkilöille matalan kynnyksen 
periaatteella. Asumisen ohjaus on luot-
tamuksellista ja avointa vuoropuhelua ja 
ohjaus toimii myös ilman erillistä ajanva-
rausta. Jatkotapaamiset sovitaan yhdessä 
asumisneuvojan, ohjattavan ja mahdol-
lisesti muiden yhteistyö- ja viranomais-
tahojen kanssa. Asumisneuvoja vastaan-
ottaa kävijöitä ja puheluita koskien joko 
omaa tai läheisten tilannetta. Usealla soit-
tajalla on häätömääräys, avio- tai avoeron 
tuoma vaara ajautua kadulle tai kykene-
mättömyys selvitä nousseista asumiskus-
tannuksista. 

Neuvonnassa selvitetään kävijän ko-
konaistilanne mahdollisimman tarkasti, 
jolloin nopeutetaan asunnon saantia sekä 
varmistetaan tarvittava tuki. Asumisneu-
vonnan avulla ennaltaehkäistään häätöjä ja 
autetaan alkuun kävijöitä, jotka eivät pää-
se koneelle tai eivät kykene täyttämään ha-
kemuksia. Neuvojan luokse hakeutunei-
den kanssa sekä laaditaan että päivitetään 
hakemuksia. Ammattiapua saa toimeen-
tuloon, hyvinvointiin ja päihdeongelmiin 
liittyvissä asioissa – asumisneuvoja pyrkii 
kokonaisvaltaiseen auttamiseen ja elämän-
hallinnan tukemiseen. 

Puoltolausuntoja asuntohakemusten 
tueksi tehdään sosiaalitoimeen, vuokranan-

tajille ja tukiasumisyksiköille. Lisäksi apua 
saa oikeusturvaan ja juridiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä sekä hakuprosessin kaikissa 
vaiheissa. Ohjaaja sitoutuu auttamaan kä-
vijää myös pidemmällä aikavälillä. 

Asunnottomia ei jätetä yksin ongel-
mien kanssa, vaan keskeisellä sijalla on 
löytää kävijää tukevat oikeat tahot: so-
siaalityöntekijät, tukiasuntojen ohjaajat, 
asumisohjaajat, asuntosihteerit, kunnan 
mielenterveystyöntekijät, lääkärit jne. Ti-
lannearvioissa selvitetään koko asunnot-
tomuuden aikainen periodi, mahdolliset 
verkostot ja viranomaiskontaktit. Kaikki 
ovat tervetulleita; useat kävijät hyötyvät 
neuvonnasta etenkin yllättävien tilantei-
den kohdatessa tai kriisitilanteissa. 

Tuloksia syntyy, kun aikaa keskitetään 

”Nyt vasta saan selvää, mitä pitää tehdä ja mistä aloitan tämän asunnonhaun!”

Keskusteleminen, 
kuunteleminen, ohjaus, 

neuvonta, t ukeminen, 
puhelintuki, 

sosiaalinen tuki, kriisiapu, 
yksilöllinen perehtyminen, 

syventyminen tilanteeseen, 
konkreettinen auttaminen, 

palveluohjaus, asumisen 
tukeminen, tavoitettavuus, 

viranomaisverkostot, yhteistyö, 
kohtuuaika, esteiden purku, 

sitoutuminen
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tarpeeksi avun antamiseen; moni löytää 
uuden suunnan käytyään läpi tilannet-
taan neuvojan kanssa.

Usein asunnottoman verkostot ovat-
kin kaventuneet ja tukea elämäntilanteen 
parantamiseksi ei löydy, tällöin keskuste-
lusta neuvojan kanssa on suuri apu. Aina 
kävijät eivät kuitenkaan hyödy palvelus-
ta –t joskus ihminen häviää ensimmäisen 
kontaktin jälkeen. Pääkaupunkiseudun ja 
muualta Suomesta tulleiden lisäksi myös 
muiden maiden kansallisuuksia on avun 
piirissä. Haasteen työhön tuo ns. paperit-
tomien auttamismahdollisuudet, joita ei 
käytännössä ole.

Vva ry:n työntekijöiden lisäksi asu-
misneuvojalla on laaja verkosto: pääkau-
punkiseudun Ohjaamot, Sininauhasäätiö, 
Kriminaalihuoltoyhdistys, Nuorisoasun-
toliitto (NAL), Vihreä Keidas, A-klinik-
kasäätiö, kuntien ja vankiloiden sosiaali-
työntekijät ja sosiaaliohjaajat, KRIS, Krits, 
Helsingin kaupungin asumisneuvojat, Set-
lementtiliitto, Nuorisosäätiö ja Roma-
no-missio ja Yhteinen pöytä -hanke. 

Vantaan yhteistyökumppaneina ovat 
mm. Vantaan vuokra-asunnot Oy, Vah-
ti ry, Vantaan kaupungin ylläpitämä asu-
kastila Kafnet, Vantaan A-kilta ja Vantaan 
seurakuntayhtymän päihdetyön ja asumi-
sen diakonit. Asumisneuvoja kohtaa paljon ihmisiä, 

joiden täytyy selvitä hyvin pienillä tuloil-
la ja epäterveellisellä ravinnolla. Ongel-
mat kasaantuvat usein tilanteissa, joissa 
sosiaalityöntekijällä on sijainen tai pää-
tökset viivästyvät. Noin puolella on mielen-
terveys,-  ja päihdeongelmia tai fyysisiä sai-
rauksia. Asumisneuvoja kohtaa kävijöitä 
hyvin erilaisin tarpein. 

Asumisneuvoja kiinnittää huomiota 
puoltoa laatiessa kävijän diagnooseihin, 
koska sairauksista mainitseminen voi vai-
kuttaa esteettömän asunnon ja asianmu-
kaisten tukipalvelujen saantiin. Asumis-
neuvoja ohjaa tarvittaessa kuntouttavan 
toiminnan piiriin tai lääkäriin, jotka voi-
vat nopeuttaa tukiasunnon saantia. 

Asumisneuvojan työ on hyvin laa-
ja-alaista auttamistyötä, jossa keskeisel-
lä sijalla on kokonainen ihminen, jota 
tuetaan ja autetaan sekä ennaltaehkäis-
tään erilaisten riskien varalta.  

20 % puheluista, joita asumisneuvo-
ja vastaanottaa on muualta kuin pääkau-
punkiseudulta.

”Ylä- ja alamäet käydään yhdessä”.12



Vuosi 2015 asumisneuvonnassa

Vuokrataso oli pääkaupunkiseudulla 
liian korkea esimerkiksi opiskelijoille, joille-
kin yksineläville ja sosiaalituen varassa ole-
ville. Häätöjen, irtisanomisten ja maksuvai-
keuksien määrä kohosi myös 2015 vuoden 
aikana. Alle 25-vuotiaiden nuorten asun-
nottomien kävijöiden määrä oli selkeä kas-
vava trendi vuonna 2015. 

Yleisesti ottaen asumisneuvontaan ha-
keutuvat olivat heterogeenisempi ryhmä 
ja joukossa oli enemmän yrittäjätaustai-
sia, hoitoalalla työskenteleviä ja akateemi-
sen koulutuksen saaneita henkilöitä. Nuo-
ria naisia oli loppuvuodesta vähemmän 
kuin puoli vuotta aiemmin, jolloin heitä 
oli noin viidennes asunnottomista. Näillä 
kävijöillä ei pääsääntöisesti esiintynyt päih-
deongelmaa. 

Vuoden 2015 marraskuu oli vilkkain 
kuukausi koko asumisneuvonnan histo-
rian aikana (125 kävijää Helsingissä, Van-
taalla 15). Kriisiasuntojen tarve nousi kes-
keiseksi kysymykseksi. Asumisneuvoja laati 
vuonna 2015 infopaketin Kuinka toimia 
asunnottomana pääkaupunkiseudulla. In-
fopaketti julkaistiin myös Asukki -lehdes-
sä 2/2015 ja se tullaan päivittämään ja jul-
kaisemaan myös tulevissa lehdissä. 

Tiistaisin asumisneuvoja oli päivys-
tämässä Vantaalla A-killan tiloissa Vaih-
de-ryhmän jäsenenä, mikä vakiintui uu-
deksi yhteistyömalliksi. Vahti ry hakee 
pysyvää toimipistettä asumisneuvojalle.

Toinen Vantaan päivystyspaikka on 
Koivukylän asukastila Kafnet, joka osoit-
tautui myös toimivaksi auttamisen pai-
kaksi. Asumisneuvojan palvelut mainitaan 
kävijöille ja neuvojan kanssa paikalla oli 
myös Stop huumeille ry:n Fattaluuta-kou-
lutuksen käynyt työntekijä. 

Asumisneuvoja auttoi ihmisiä myös yh-
teistyössä Vantaan Ohjaamon kanssa. Van-
taalla on lisäksi Yhteinen pöytä -hankkeen 
ruokajako, joka oli seurakunnan ja kau-
pungin rahoittama hanke, johon haettiin 
myös ESR-rahoitusta. 

Asumisneuvoja oli vuonna 2015 
Vva ry:n tukihenkilö Y-Säätiön vuok-
ra-asunnoissa asuvalle viidelle henkilöl-
le. Asumisneuvoja vastaanotti myös van-
kilasta vapautuneita ja koevapausvankeja 
sekä selvitteli vankien asunnottomuuteen 
liittyviä kysymyksiä. 

Neuvoja vieraili Helsingin vankilassa 
ohjaamassa vankeja ja vankien neuvon-
taa tehtiin yhteistyönä KRIS Helsingin 
ja Kriminaalihuollon tukisäätiön, vanki-
lan sosiaalityöntekijän sekä ohjaajan kans-
sa. 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. 

Yhteensä tavattu 1059 
henkilöä

Puheluja 1105

Kontaktit 2015 yht. 2164
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Asumisneuvojan havaitsema sel-
keä epäkohta sekä Helsingissä että 
Vantaalla on liian vähän paikko-

ja missä yöpyä kriisin kohdatessa. Mut-
ta kaikki asunnottomat eivät silti halua 
nukkua ensisuojissa. Myös päihteettömät 
asunnottomat ja avohoidossa olevat mie-
lenterveysongelmaiset on jätetty huomi-
oimatta maksutonta yöpymistä suunni-
teltaessa. 

Helsingin kaupungin tarjoaman tue-
tun- ja kriisiasumisen kriteerit ovat kävi-
jöiden kertoman mukaan kiristyneet, sillä 
asuminen ei voi onnistua, mikäli on vuok-
ravelkaa. Huolestuttavaa on pidentynyt 
jonotusaika tukiasuntoihin sekä avohoi-
dossa olevien asunnottomien mielenterve-
yskuntoutujien määrän kasvu. 

Vantaan kaupungin pilottihanke on 
mennyt hyvin monien asiakkaiden koh-
dalla: toimeentulotuen maksatus siirret-
tiin joustavasti Kelaan. Sosiaalityöntekijät 
ovat ohjeistaneet hyvin toimeentulotuki-
asiakkaitaan auttaen sähköisten hakemus-
ten tekemisessä. 

Asunnonhakuprosessissa tulisi kiinnit-
tää huomiota henkilön kokonaistilantee-
seen: sairauksiin, esteellisyyteen, kulttuu-
ritaustaan ja muihin asumiseen ja asunnon 
saantiin vaikuttaviin seikkoihin. 

KEHITTÄMIS-
IDEOITA 
asumisneuvonnasta

Asumisneuvonnassa kävijöiden yleisimmät 
yöpymispäikat
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Kaupungin asuntotuotannossa, -jo-
noissa, asumisneuvonnassa ja vapaaeh-
toistyössä työskentelevien tulisi saada 
koulutusta erilaisten tärkeiden asioiden 
tunnistamiseen sekä tukitoimien järjestä-
misen mahdollisuuksiin yhteistyössä sosi-
aali- ja terveysviranomaisten kanssa.

Miten voimme ratkaista vuokravel-
kaisen asunnottoman tilanteen? Asumis-
neuvontapisteitä tulisi olla enemmän ja 
neuvontaa tulisi antaa paikoissa, joissa on 
muitakin palveluita asunnottomille, kuten 
yöpyminen, mahdollisuus ruokailuun sekä 
vaatteiden ja itsensä puhtaanapitoon. Yk-
si 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 asumisrat-
kaisuja. Nuorilla on tarvetta kriisiasun-

Naisten (oik.) ja miesten (vas.) osuus kävi-
jöistä

toihin, mutta missä ovat nuorille aikuisille 
suunnatut päihteettömät matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikat, jossa voisi hoi-
taa asumisasioita ja pestä pyykkinsä? Päih-
teettömille tulisi olla kriisipaikkoja samassa 
suhteessa kuin mitä on päihteitä käyttäville.

Voisiko mielenterveyden avopalveluita 
kehittää inhimillisempään suuntaan? Yhteis-
työtä voisi kehittää kentällä olevien ammat-
tilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kesken. 
Tulisi laatia selkeät tiedotteet  sosiaalityönte-
kijöiden vastaanottoajoista. 

Häätöjen ennaltaehkäisemiseksi asu-
miseen pitäisi kiinnittää huomiota jo 
nuorella iällä: kouluissa voisi olla oppiaine 
Asumisen ABC Nuorisoasuntoliiton nuor-
ten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhank-
keen mallin mukaisesti. Kyseinen malli on 
kehitetty kentältä nousseiden havaintojen ja 
kokemusten pohjalta. 

Ulla Pyyvaara

“Miten voimme 
ratkaista 
vuokravelkaisen 
asunnottoman 
tilanteen?”
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”Kävin luonasi tammikuussa ja teit 
puollon asuntohakemukseeni. Arvaapas 
mitä? Tammikuussa tuli asuntotar-
jous Stadin asunnoilta. Nyt asumme 
nuorimman poikani kanssa täällä Mal-
milla, ihana asunto. Ihan kuin joku olisi 
kohta kohdalta katsonut toivomukset. 
Ajattelin, että oliko vain sattumaa vai 
vaikuttiko puoltosi ja vielä noin nope-
asti. 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.

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 
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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.

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.

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

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

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”.

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

Kävijöiden ikäjakauma
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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

YÖKESKUS KALKKERS 
Yökeskus Kalkkers on toiminut vuodesta 
1998 lähtien yöaikaan matalan kynnyk-
sen kriisipisteenä asunnottomille. Yökes-
kus on tarkoitettu kadulla eläville ih-
misille ja henkilöille, jotka tarvitsevat 
tilapäistä suojaa. Kalkkers tarjoaa tur-
vallisen ja lämpimän paikan yhdeksi yök-
si kerrallaan sekä mahdollisuuksien mu-
kaan aterian lahjoitusruoista. Myös pieni 
ensiapu annetaan tarvittaessa. 

Työntekijät ohjaavat kävijöitä oikei-
den palveluiden piiriin ja tarjoavat kes-
kustelumahdollisuuden sitä tarvitseville. 
Jokaiseen kävijään otetaan kontakti, elä-
mäntilannetta selvitetään kävijän tahtiin 
ja ohjaaminen toteutuu tapauskohtaisesti 
ja kävijälähtöisesti. 
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Kalkkers muodosti merkityksellisen yhtei-
sön vakituisille kävijöille. Vertaiskontaktit 
olivat tärkeitä, mutta yökeskuksessa kävi 
myös tilapäistä suojaa tarvitsevia ihmisiä. 
Kohdatuksi tuleminen oli turvallisen 
tilan ja ruoan lisäksi olennaista. Yökes-
kuksessa huolehdittiin ihmisten perustar-
peista ja neuvottiin paikat, joissa voi pe-
seytyä, syödä ja pestä pyykkiä. 

Yökeskuksessa tarjottiin ruokaa useina 
iltoina ja tietokonetta hyödynsivät erityi-
sesti he, jotka hakivat töitä. Välillä enti-
siä asunnottomia poikkesi kahvilla kerto-
massa kuulumisia. Käyttöaste oli korkea 
ja koinakin öinä keskus oli täynnä, jolloin 
ihmisiä jouduttiin  käännyttämään takai-
sin kadulle.

Kaikkia, joiden tilanteeseen voitiin vai-
kuttaa, neuvottiin asioiden hoitamisessa ja 
ohjattiin palveluihin sekä asumisneuvojal-
le. Venäjää puhuvien tilannetta pystyttiin 
kartoittamaan, koska yhdistyksen venäjän 
kieltä osaava työntekijä vieraili joinakin öi-
nä Kalkkersissa. Saamiemme tietojen mu-
kaan kävijät hyötyivät palveluohjaukses-
ta, mutta palveluohjauksen vaikutusta oli 
vaikea tarkkaan arvioida.

Kalkkersissa vieraili huhtikuussa kan-
sanedustajaehdokas Thomas Wallgren. 
Valtuutetut Dan Koivulaakso ja Anna 
Vuorjoki (sos.- ja terveyslautakunnan jä-
sen) kävivät myös keskustelemassa Kalk-
kersin kävijöiden kanssa.

Kalkkers meni suunnitellusti kiinni 
huhtikuun lopussa avatakseen uudelleen 
ovensa jälleen marraskuun alussa.

2015 kevät 2015 syksy
Käyttöaste oli syystalvella korkea ja yö-
keskus oli täynnä useina öinä. Asunnolli-
sia kävijöitä oli yli neljäsosa kävijöistä, he 
kävivät lähinnä kahvilla ja lähtivät kotiin 
yöksi. Joinain öinä oli ahdasta, mutta ke-
tään ei tarvinnut käännyttää ovelta. Yökes-
kuksessa jaettiin kaikille tarvitseville läm-
pimiä talvivaatteita, ja lahjoitusruokaa oli 
tarjolla melkein jokaisena yönä. 

Tukea ja tietoa tarvitsevia kävijöitä 
ohjattiin palveluiden piiriin Hietanie-
menkadulle (yöpyminen ja terveyspalve-
lut), mielenterveyspalveluihin (Peijaksen 
päivystys) ja selvittämään tilannettaan 
(Vva ry:n asumisneuvoja, Vapaa liikku-
vuus -verkosto) sekä matalan kynnyksen 
paikkoihin (Vepa, Vihreä Keidas, Stoori) 
syömään, suihkuun ja hakemaan vaatteita. 

Kävijöitä ohjattiin myös sosiaalipäivys-
tykseen, päiväkeskuksiin ja Koisonrannan 
palvelukeskukseen. Osan kohdalla ohjaus 
johti hakeutumiseen palveluihin, toisil-
la tieto mahdollisti hakeutumisen myö-
hemmin.

Haasteen muodostivat jälleen ulko-
maalaiset, joilla ei ollut oikeutta palvelui-
hin sekä satunnaiset kävijät, joihin ei saatu 
muodostettua kunnon yhteyttä. Vva ry:n 
asumisyksikön sairaanhoitaja kävi Kalk-
kersissa kahdesti, minkä ansiosta useam-
pi ihminen sai terveydellisiä neuvoja ja 
ohjausta.

Kalkkersissa vietettiin pikkujoulut ja 
keskus pidettiin joulunpyhät avoinna. 
Jouluaattona yökeskuksessa tarjoiltiin jou-
luateria.
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Nelikymppinen selvä mies yöpyy Kalk-
kersissa, ei viihdy Hietaniemenkadun 
palvelukeskuksessa, koska siellä käyte-
tään runsaasti päihteitä. Selvittää asioi-
ta sosiaaliohjaajansa kanssa. Informoi-
tiin Vva ry:n palveluista.

Ulkomaalaistaustainen mies, kirjoilla 
Iisalmessa. Parisuhde päättynyt ja tullut 
Helsinkiin työnhakuun. Etsii aktiivisesti 
sekä töitä että asuntoa.

Nainen, jolla asunto mielenterveysongel-
maisille tarkoitetussa asumisyksikössä, 
ei halua siellä asua. Haluaisi muun asu-
misratkaisun. Ohjattu Vva ry:n asumis-
neuvojalle. 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 muutta-
vansa 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 kuukaut-
ta asunnottomina. Olivat kiitollisia, kun 
ohjattiin Vva ry:n asumisneuvontaan, 
joka oli ennestään tuntematon. 

Nuori helsinkiläinen mies jonottanut 
4 kk kämppää ja käynyt asumisneuvo-
jalla. Vanhemmat ei kuvioissa, pyörii 

isovanhempien nurkissa ainakin välil-
lä. 4-vuotias tytär, jota olisi helpompi 
tavata omassa kämpässä.

Vuosia Suomessa työskennellyt virolai-
nen mies, jolla ei oikeutta palveluihin. 
Käynyt Kalkkersissa tammikuusta 
asti. Hakee töitä. Autettiin työhake-
muksen ja cv:n kanssa ja kerrottiin 
joitain firmoja, joista kysellä töitä.

Viisikymppinen mies, pitkäaikaisasun-
noton, joka vuoroin linnassa ja vuo-
roin 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 opiskelupaik-
kaa. Haluaa Helsinkiin, jotta pääsisi 
Varkauden ”huonoista piireistä” 
eroon. Informoitiin Helsingin vaikeas-
ta 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 mielenterveys-
ongelmia, heikossa kunnossa. Ei halua 
Hietaniemenkadun palvelukeskukseen. 
Pääsemässä lähiaikoina starttikotiin.

LÄHIKUVASSA
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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 onnis-
tuisi tavoitellusti.

Verkostoyhteistyökumppanit ovat liikkuvan tukityön lisäksi myös muiden Vva ry:n 
matalan kynnyksen palveluohjauksen yhteistyötahoja. 

  Verkostoyhteistyö 2015
 Liikkuva tukityö ja palveluohjaus

• 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 edus-

tajien 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-yhtei-

sö ja asumisyksikkö Liljendalissa
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Liikkuva tukityö ja palveluohjaus on työ-
muoto, jossa lähtökohtana on kävijän elä-
mänkokonaisuus ja yksilöllinen kohtaami-
nen. Kävijän kanssa selvitetään akuutin 
asioimistuen tai muun tuen tarve, ja täs-
tä edetään sovitun aikataulun mukaisesti. 

Työ on pääasiassa rekisteröimätöntä 
sosiaalityötä, jossa ei ensisijaisesti kirja-
ta henkilötietoja tai muita perussosiaali-
työssä olennaisia asioita. Liikkeelle läh-
detään henkilön kokonaistilanteesta ja 
hänen arvoistaan. 

LIIKKUVA TUKITYÖ JA 
PALVELUOHJAUS

Työssä pyritään kontaktien toistuvuu-
teen ja kohtaamiskertojen kautta luotta-
muksellisen suhteen muodostumiseen. 

Kohtaamisissa tyypillistä on useista eri 
elämänalueista muodostuva asiainhoidol-
linen kokonaisuus. Toisiinsa nivoutuvat 
mm. asuminen, sosiaalinen tuki, tervey-
denhoito- ja päihdehoitoasiat, asiainhoi-
to eri virastoissa, rikosseuraamusasiat se-
kä yhteistyö viranomaisten ja kolmannen 
sektorin kanssa.Tavoitteena on käynnistää 
ratkaisukeskeinen prosessi ja ohjata henki-
lö sellaiseen verkostoon, jonka erityisosaa-
misen alue tukee häntä eteenpäin.

23Vuosikertomus   2015

vailla vakinaista asuntoa ry 



Työ tuotti tulosta: kohderyhmä hyötyi an-
netusta tuesta ja erityisesti tuesta hyötyi-
vät kontaktit, joiden kanssa luottamusta 
on rakennettu ja työtä on tehty useiden 
vuosien ajan, sillä heitä on onnistuttu 
saamaan tukitoimintojen piiriin. Liikku-
va tuki teki konkreettista ja ihmistä lähel-
le tulevaa työtä; päihde- ja mielenterveys-
työtä, terveysneuvontaa, peliriippuvaisten 
auttamista, vankien kanssa tehtävää työ-
tä ja ns. case-kontaktien läpikäyntiä. Työ 
oli luottamuksen rakentamista työnteki-
jän ja tuetun välillä sekä yhteistyötä tuki-
palveluihin. Liikkuva tuki pystyi nopealla 
ja joustavalla liikkumisellaan, myös paik-
kakuntien välillä, tavoittamaan yhteiskun-
nan rattaista pudonneita ihmisiä.  

Vuonna 2015 yhdeksi tavoitteeksi ase-
tettiin vertais-/kokemusasiantuntijan saa-
minen liikkuvan tuen ja palveluohjaus-
mallin mukaiseen kenttätyöskentelyyn. 
Duurin kuntouttavan työtoiminnan kaut-
ta Liikkuva tuki sai vertaiskokijan osalli-
seksi työskentelyyn viikolta 41 lähtien, ja 
vertaiskokija oli liikkuvan tuen mukana n. 
8 h viikossa. Pysyvämpi parityöskentely on 
vuoden 2016 tavoitteena. Vertaiskokijan 
kanssa aloitettiin myös Diakonissalaitok-
sen terveysneuvonnan kautta tehtävä ter-
veyshaittoja ennaltaehkäisevä työ liikku-
van tuen kohderyhmän kanssa. 

VUOSI 2015 

LIIKKUVASSA TUESSA JA 

PALVELUNOHJAUKSESSA

Työntekijä päivitti huhtikuussa mie-
lenterveyskoulutuksen MTEA-2 koulut-
taja-pätevyyden ja mielenterveysensiapu 
MTEA-1 ohjaajakoulutuksen. 

Kontakteja yhteensä vuonna 
2015 oli 2988 (sis. puhelut) 
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Kohderyhmänä ovat yhteiskunnasta mar-
ginalisoituneet ihmiset, joiden tavoittami-
seksi tehdään etsivää työtä. Haasteellista 
on tavoittaa ihmisiä, joilla ei ole osoitet-
ta tai puhelinnumeroa. Osalla kontakteis-
ta heikentynyt psyykkinen kunto ja elä-
mäntilanteet tuovat haasteita palveluiden 
piiriin pääsemiselle tai niissä pysymiselle. 

Liikkuva tuki pyrkii joustavaan tavoi-
tettavuuteen, ja liikkuvan tuen yhteystie-
dot ovat tarvittaessa sosiaalityöntekijöiden 
ja psykiatrisen sairaalahoidon järjestelmis-
sä potilaiden kontaktin saamiseksi. Osalla 
kyky hoitaa omia asioita on hiipunut, osa 
on taas jäänyt omasta tahdostaan palvelu-
järjestelmien ulkopuolelle – osa ei ole ta-
vannut vuosiin tai jopa vuosikymmeniin 
esimerkiksi sosiaaliviranomaisia. 

Hädässä olevien sukulaiset ja läheiset 
ovat myös usein yhteydessä liikkuvaan tu-
keen. Muuttuneiden palvelujärjestelmien 
saavutettavuus tuo omat haasteensa, ja jal-
kautuvan tuen malli on myös tästä syystä 
toimiva ohjaustapa. Viranomaisten muut-
tuvat yhteystiedot aiheuttavat ongelmia jo 
muutoinkin etäällä palvelujärjestelmäs-
tä elävien kykyyn selviytyä ja saada apua. 

Luottamuksen rakentamiseen menee 
usein runsaasti aikaa ja joskus työntekijä 
pohjustaa sitä vuosienkin ajan. Työnteki-
jälle auto on välttämätön työkalu: autolla 
pääsee kohdattujen luo nopeasti esimer-
kiksi silloin, kun retkahdusriski tai itsetu-
hoiset ajatukset valtaavat mielen. Työssä 
tehdään yksilötyötä kohdattavan tarpei-
den mukaisesti, ja liikkuva tuki vie tukea 

KOHDERYHMÄ

Esimerkkinä marraskuun kävijämäärät ja ikäryhmät
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myös asuntoihin, koteihin ja muihin eri 
paikkoihin. Kesäisin liikkuva tuki tukee 
Vartiosaareen tulevien henkilöiden kun-
toutusta ja päihteettömyyttä, osallistuu 
saaren yhteisökokouksiin ja antaa sovitusti 
henkilökohtaista keskusteluapua. 

Yksi tuettava ryhmä ovat vapautuvat 
vangit ja tukityötä tehdään myös vanki-
latuomioita suorittavien vankien kanssa. 
Liikkuva tuki tapaa pitkäaikaisvankeja, eh-
dollisessa vankeudessa olevia sekä päihde-
kuntoutuksissa olevia henkilöitä. Ehdol-
lisessa vapaudessa olevia tavattiin yhdessä 
ehdonalaisvalvojien ja Rikosseuraamusvi-
raston työntekijöiden kanssa. 

Liikkuva tuki tapaa pääasiassa Suomen 
kansalaisia, mutta Euroopan liikkuvan vä-
estön osuus kasvaa hiljalleen, ja kontaktien 
lisääminen tähän ryhmään on ollut myös 
yksi toteutuneista tavoitteista. Myös tu-
rististatuksella Suomessa olevia kohdataan 
ajoittain. Kieliongelmia ilmenee Itä-Eu-
roopan alueelta tulleiden ja vapaan liik-
kuvuuden perusteella maassamme oles-
kelevien ihmisten kohdalla. Liikkuvatuki 
on tehnyt yhteistyötä ja saanut tulkkausa-
pua yhdeltä romanikansalaiselta vuoden 
2015 ajan. Kohdattavien kulttuuritaus-
tojen tuntemista on kehitetty, jotta apu 
saataisiin perille mahdollisimman por-
taattomasti. 

Kohderyhmän ihmiset hyötyivät selkeästi 
terveysneuvonnasta, jota liikkuva tuki vie 
myös koteihin ja asumisyksiköihin. Tarvit-
taessa tuki otti yhteyttä suoraan Aids-tu-
kikeskukseen ja teki kontakteille ajanva-
raukset HIV-testeihin. 

Liikkuvatuki antoi myös päihde- ja 
mielenterveysneuvontaa. Kohdattavien 
terveydentilan haasteet, kuten MT-ongel-
mat (mielenterveysongelmat) ja mahdolli-
nen itsetuhoinen elämäntapa ovat tukityö-
hön kuuluvia haasteita. Saavutettavuuden 
esteinä olivat välillä myös rikollisen maa-
ilman säätelemät rajaukset yhteyksistä ul-
komaailmaan sekä pelot, epäilykset, rikos-
tuomiot sekä pidätykset. 

Olennaista on saada sairauksiinsa eri-
tyistä hoitoa tarvitsevat tuen piiriin, kuten 
henkilöt, joiden täytyy ottaa suonensisäi-
siä lääkityksiä (jotka ehkäisevät kohtauk-
sia tai väkivaltaisten oireiden impulsseja). 
Liikkuvatuki vei henkilön tarpeen mukaan 
häntä hoitavaan terveyspalveluyksikköön. 

Terveysneuvonta

Naisten (oik.) ja miesten osuudet 
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Kohderyhmä sai tukea ja apua toimeen-
tuloasioissa ja muussa asioinnissa, min-
kä lisäksi kuulluksi ja nähdyksi tulemi-
nen oli tärkeää kohdattaville. Laillinen 
toimeentulo vähentää rikollisuutta sekä 
henkilöön kohdistuvia rikoksia. Erityises-
ti miehet hyötyivät liikkuvan tuen ja pal-
veluohjauksen työstä, mutta naisten osuus 
on ollut kasvussa. Tämä kertoo marginaa-
leissa elävien ihmisten ryhmän heterogee-
nistymisestä. 

Liikkuva tuki vieraili myös henkilöiden 
omissa asuinpaikoissa, mikä lisäsi palvelun 
tavoitettavuutta. Työntekijä oli tarvittaessa 
yhteydessä sosiaalityöntekijöihin, sairaa-
loihin ja laitoksiin tuki- ja konsultointi-
pyyntöjen merkeissä sekä päihdehuoltoon, 
rikosseuraamuslaitoksiin ja järjestöihin. 
Vartiosaaren toiminnan ja leirimuotojen 
äärelle pääsy toi elämään vaihtelua. Kes-
kustelutuen tarve sekä puhelinsoittojen 
määrä  kasvoi jatkuvasti. 

Tuen avulla voitiin varmistaa 15 asuk-
kaan asuminen Y-Säätiön kautta vuokra-
tuissa asunnoissa. Tukityöhön osallistuivat 
osa työntekijöistä kaikista toimipisteis-
tä. Tukityötä tehtiin kaikkina vuorokau-
den aikoina. 

* Tukisuhteen luominen aloitetaan heti 
prosessin alussa, ennen asuntohakemus-
ta. 
*  Asukas on koko ajan mukana proses-
sissa, keskustelut asunnon sijainnista, 
tukisopimuksen sisällöistä sekä hoidetta-
vista 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 toi-
sensa ja muita Vva ry:n toi-
mijoita. 
* Jos jollain asukkaalla ilme-
nee ongelmia, tieto välittyy 
heti muulle tukitiimille. 
* Asukkaan henkilökohtai-
sella suostumuksella proses-
siin voi osallistua myös ver-
taistyöntekijöitä.

Sosiaalinen tuki ja 
asiainhoito

Liikkuva tuki 
asumisen tukena
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LÄHIKUVASSA

Tuttu 61-vuotias mies, jolla vuosien 
päihdehistoria, otti yhteyttä. Miestä 
käytiin tapaamassa Liljendalissa. Henkilö 
pyysi tukea kuntoutumis- ja asumisasio-
issa. Yhteistyötä tehtiin toisen järjestön 
työntekijän kanssa ja tuloksena miehelle 
saatiin ohjaus kuntoutumisasioissa 
Helsingin Päihde-psykiatrisen klinikan 
kautta.

Liikkuvatuki oli vankilan portilla vas-
tassa henkilöä, joka vapautui pitkän 
tuomion jälkeen. Henkilön kanssa on 
tehty tukityötä jo vuosien ajan. Hän on 
saanut asumisneuvontaa ja apua kaikis-
sa viranomaisasioissa, kuten sosiaali-
työntekijä, edunvalvonta jne. Tukitoimin 
henkilön asunto oli saatu säilytettyä 
vankilavuosien aikana. Ennaltaehkäi-
sevällä työllä estettiin asunnottomuutta 
ja parhaimmassa tapauksessa syrjäyty-
misen kierre.

Tavattiin Helsinkiin Pohjanmaalta 
siirtynyt noin 45-vuotias mies. Syy 
siirtymiseen oli työpaikan ja parisuhteen 
menetys. Miehellä oli lapsia kotipaik-
kakunnalla, joita hän kaipasi. Hän oli 
hyväkuntoinen, mutta rahaton, joten 
hänen kanssaan selvitettiin mahdolli-
suuksia sosiaalipalveluihin. Myös mah-
dollisuus osallistua Sörnäisten alueen 
matalankynnyksen toimintapaikkojen 
toimintaan käytiin läpi. Sovittiin sään-
nöllisestä yhteydenpidosta. 

Useampia kymmeniä vuosia asunnot-
tomana olleen mieshenkilön kanssa oli 
aloitettu palveluohjauksellinen työ vuon-
na 2014. Henkilö on saanut tuen ja työn 
tuloksena vuokra-asunnon, suorittanut 
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vankilatuomionsa, maksanut sakkoja 
pois. Hän on saanut myös henkilöto-
distuksen 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.

Työntekijä tuki psykiatrisen sairaan-
hoidon akuuttihoidon osastolta uloskirjau-
tunutta henkilöä. Palveluohjauksellisen 
työn tavoite on säilyttää kontakti ja 
ylläpitää ohjeistettu avohoito suonen-
sisäisen 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 sairaa-
lassa tapaamassa henkilöä, joka palvelu-
ohjauksellisen työmallin ja tuen kautta 
palasi takaisin suljetulle osastolle, missä 
hänen hoitonsa jatkui.

Vartiosaaren toimintapaikan toimintajak-
so oli poikkeuksellisen pitkä. Sitä jatket-
tiin muutaman asunnottoman henkilön 
elämäntilanteen vuoksi. Joulukuussa Var-
tiosaarta ympäröivä merialue alkoi jäätyä 
umpeen, joten pienehköillä veneillä kul-
keminen saaresta ja saareen oli turhan ris-
kialtista. 

Liikkuva tuki koordinoi saaren toi-
minnan päättämistä myös kauden lopulla.

Liikkuva tuki kävi henkilön asunnolla, 
koska tämä soitti aamuyöstä ahdis-
tuneena 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 ter-
veyskeskukseen, vaan hän pyysi mah-
dollisuutta jatkaa keskustelua. 

     

Vartiosaaren aitta uusittiin kesän 2015 aikana

29Vuosikertomus   2015

vailla vakinaista asuntoa ry 



30 Vuosikertomus   2015

vailla vakinaista asuntoa ry 



”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 suo-
malaisille, kaikille vapaaehtoisille”. 

Loppu hyvin kaikki hyvin
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Vepan kantavana voimana on ver-
taistuen pohjalta tapahtuva kans-
sakäyminen. Vepa on asunnotto-

mien ja asumisyksiköissä asuvien olohuone 
ja oma paikka, jossa kävijät saavat vertais-
tukea ja voivat hoitaa asioitaan tarvittaessa 
työntekijän opastuksella. Vepan kautta on 
mahdollista saada välitöntä apua ja neuvon-
taa mm. asumiseen liittyvissä kysymyksis-
sä ja virka-asioiden hoitamisessa. Ohjaajat 
ovat tavattavissa (myös) ilman ajanvarausta. 

Vepa on perustettu syksyllä 2008. Vepan 
toiminnan juuret ovat aiemmin toimineen 
vertaistyöntekijän yhdistyksen toimistoti-
lassa aloittama lämpimän ruuan tarjoami-
nen kävijöille. Toimisto muodostui niin 
suosituksi käyntipaikaksi, että heräsi aja-
tus yhdistää yhdistyk-
sen päiväkeskus Koh-
taamispaikka, jossa oli 
sillä hetkellä töissä kak-
si sosiaali- ja terveyden-
huoltoalan koulutettua 
työntekijää, vertaisläh-
töiseen päiväkeskustoi-
mintaan. 

Näin syntyi Vepan 
toimintamalli, jossa asunnottomuutta ko-
keneet vertaistyöntekijät vastaavat vertais-
tuesta ja päiväkeskuksen arjen toiminnas-
ta. Ammattityöntekijät siirtyivät yksilötyöhön 
Asumisneuvonnan ja Liikkuvan tuen työnte-
kijöiksi. Toimintamallissa keskeistä on amma-
tillisen ja vertaistuen yhdistäminen, jossa ver-
taistyöntekijät käyttävät asiantuntemustaan 
kävijöiden arjesta ja palveluiden käytöstä ja 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan 
keskus Vepa

ammattityöntekijät voivat paneutua yksilö-
työssä enemmän henkilökohtaista selvitte-
lyä vaativiin tapauksiin, ilman vastuuta päi-
väkeskuksen arjen toiminnoista. 

Nykyään Vepassa toimii vapaaehtoistoi-
mijoita sekä vertaisohjaajia. Vepa toimii ma-
talan kynnyksen periaatteella, joten jokai-
nen kävijä on tervetullut taustoistaan tai 
kunnostaan riippumatta. Vapaaehtoisena 
toimiminen vaatii päihteettömyyttä.

Vepassa kävijöillä on mahdollisuus juo-
da kuppi kahvia, lukea päivän lehti, katsoa 
televisiota, käyttää tietokonetta tai soittaa 
maksutta virkapuheluita. Päivittäin Vepas-
sa tarjotaan syötävää ja lämmin ateria pyri-
tään valmistamaan 3 krt viikossa, pääasias-
sa lahjoituksena saaduista elintarvikkeista. 

Lounaan valmistuk-
sesta vastaa hygienia-
koulutuksen saanut ver-
taisohjaaja. Vepassa on 
mahdollista myös pes-
tä pyykkiä ja saada ylle 
puhtaat vaatteet. 

Kauppojen aukiolo-
aikojen pidennys ei ole 
merkittävästi vaikutta-

nut lahjoitusruoan määrään Vepan kohdal-
la. Kaikki lahjoituksena saatu ruoka käyte-
tään 100 %:sti.  

Kävijät Vepassa ovat pääasiassa suomalai-
sia, mutta mukaan mahtuu esimerkiksi vi-
rolaisia ja muita kansallisuuksia, kommu-
nikointi sujuu yleensä englanniksi. Vuonna 
2015 merkittävää on ollut ruokailijoiden 
määrän suuri kasvu koko vuoden ajan. 
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Tammikuussa kaupoista saadut lah-
joitukset alkoivat vähentyä, kos-
ka kaupat eivät saaneet enää luo-

vuttaa paistopisteen tuotteita, sillä niistä 
puuttui tuotesisältö. Tällä oli vaikutusta 
aamupalan tarjoamiseen. 

Kaksi sosiaalialan opiskelijaa neuvon-
tapiste Ne-Råstä kävi tammikuussa tutus-
tumassa Vepan toimintaan. 

Helmikuussa Vepan työntekijät laati-
vat kirjallisen palautekyselyn, jossa esitet-
tiin kaksi kysymystä koskien paikan tar-
peellisuutta ja henkilökuntaa. Lisäksi oli 
mahdollisuus tuoda esille muita huomi-
oita (ks. seuraava aukeama). 

Maaliskuussa puskaradion kautta kul-
ki tietoa maksuttomasta ja maukkaasta 
ruuasta ja moni kysyi myös ruokaohjei-
ta. Vepassa vieraili 25 sosionomiopiskeli-
jaa Laurea-ammattikorkeakoulusta kah-
den opettajan kanssa. 

Huhtikuussa Helsingin kaupungin so-
siaaliviraston alaisuudessa toimivan Lähi-
työn yksikön työntekijä kävi keskustele-
massa erään kävijän tilanteesta. 

Toukokuussa sanan leviäminen aamu-
palan ja ruuan tarjoamisesta vaikutti Ve-
pan kävijämääriin huomattavasti. Työn-
tekijät kaupungin Lähityöstä vierailivat 
pariin kertaan. 

Kesäkuussa oli kävijöitä tasaisesti, mut-
ta säät suosivat myös ulkona olemista. Kä-
vijät poikkesivat juomassa kahvia, ja vii-
pyivät tavallista lyhyempiä aikoja. 

Heinäkuun Vepa oli suljettuna.

Vuoden varrelta 2015

 KEVÄT

”Luojan kiitos olette olemassa”   
– nainen n. 40-v.
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Elokuussa Vepa avasi ovensa ke-
sätauon jälkeen. Kävijät tyypilli-
sesti viipyivät Vepassa vain vähän 

aikaa – sää oli lämmin, joten aikaa vietet-
tiin mieluummin ulkona. Taloustilanteen 
vuoksi toisen vertaisohjaajan määräaikais-
ta työsuhdetta ei voitu jatkaa. Vertaisoh-
jaajan työparina toimi matalan kynnyk-
sen ohjaaja. 

Syyskuussa kävijämäärä lisään-
tyi elokuusta yli sadalla henkilöllä. So-
sionomiopiskelija Laurea-ammattikor-
keakoulusta aloitti 10 viikon pituisen 
työharjoittelun. Kaupungin Lähityönte-
kijät vierailivat Vepassa muutaman ker-
ran sekä opiskelijaryhmiä kävi tutustu-
miskäynneillä. 

Lokakuussa kävijämäärä jatkoi kas-
vuaan. Sosionomiopiskelija Turun am-

mattikorkeakoulusta aloitti lokakuussa 
seitsemän viikon pituisen työharjoittelun. 
Järjestölle tuttu henkilö aloitti Vepassa 
työkokeilun, joka jatkui vuoden loppuun. 
Tiloissa suoritettiin rutiininomainen myr-
kytys 30. lokakuuta. 

Marraskuu sujui normaaliin tapaan -–
kävijämäärän kasvaessa. Vepasta soitettiin 
viranomaispuheluita ja työntekijät neu-
voivat pyydettäessä, mihin viranomaisiin 
kannattaa olla yhteydessä. Tietokoneen in-
ternetyhteys varastettiin, joten yhteys oli 
parin viikon ajan pois käytöstä, mikä oli 
huono juttu kävijöiden asioiden hoitami-
sen kannalta. 

Joulukuussa ruokailijoita oli keskimää-
rin 100-110 viikkoa kohden, nälkäisiä 
suita riitti. Pikkujoulut pidettiin 10.12. 
jolloin tarjolla oli kinkkua, rosollia ja laa-
tikoita perinteisen jouluruokailun malliin. 

SYKSY
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”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 mata-
lan 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 yllä-
pitäjiä”.
”Toivon toiminnan jatkuvan normaaliin tapaan”
”Teette tosi tärkeää työtä. Ilman teitä olisin jo kuollut”.
”Välttämätön”

KÄVIJÄKYSELYN PALAUTETTA:

10 283 
käyntikertaa

3190 kertaa 
Vepassa 
tarjottiin 
kävijöille 
lämmin ateria
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Etsivän työn yksikön Yökiitäjän teh-
tävänä on tavoittaa ulkona oleile-
via asunnottomia henkilöitä, jot-

ka eivät ole minkään palveluiden piirissä. 
Kahden sairaanhoitajan tiimi liikkuu au-
tolla yöaikaan pääkaupunkiseudulla. Yö-
kiitäjän kävijä saa inhimillisen kontaktin 
toiseen ihmiseen ja välitöntä apua tervey-
dentilaansa. 

Työtiimi arvioi kävijän fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen tilanteen sekä selvittää, 
tunteeko kävijä majoituspalvelut. Ohjaus, 
neuvonta ja kuljetus tarjotaan kävijälle har-
kinnanvaraisesti tilanteen mukaan. Ruo-
ka-apua tarjotaan saatavuuden mukaan 

YÖKIITÄJÄ 
– ETSIVÄ TYÖ 

KOKO TOIMINNAN AJALTA:

Liikennöidyt yöt: 
Helsinki                       1598
Kontaktit yht.                      4510 

2015:
Kontaktit öiseen aikaan   346
Liikennöidyt yöt    145

ja lisävaatetuksen tarpeellisuus 
arvioidaan ja annetaan lahjoi-
tusvaatteita mikäli mahdollista. 

Yökiitäjän kautta saavutetaan 
mahdollisimman nopea pääsy 
kunnallisten palveluiden piiriin. 
Luontevan kontaktin saavutta-
minen edesauttaa asunnottoman 
oman aktiviteetin lisääntymistä 
ja pysäyttää syrjäytymistä. 
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Yökiitäjän tavoittamat henkilöt ko-
kivat pienen keskusteluhetken 
usein tärkeäksi; etenkin vanhat 

mutta myös uudet kontaktit, joiden koh-
dalla tehtiin aina myös tilannearvio ja 
ohjausta annettiin tarpeen mukaan. Ma-
joituspalveluiden lisäksi yökiitäjä kertoi 
sosiaalityön kontaktien luomisen tärkey-
destä, kyyditsi tarvittaessa terveyskeskus-
päivystykseen, asumispalveluyksikköön, 
palvelukeskukseen tai oli yhteydessä hoi-
tavaan tahoon (esimerkiksi katkaisuhoi-
toon). Yökiitäjä teki yhteistyötä myös Lä-
hityöryhmän sekä erityispoliklinikoiden 
kanssa mm. mielenterveysongelmaisten 
hoitoon saamiseksi. 

Yökiitäjä toteutti tammi-maaliskuun 
aikana kyselytutkimuksen Yökiitäjän pal-
veluista ja öiseen aikaan auki olevista ma-
joituspalveluista Helsingissä, Espoossa ja 
Vantaalla: moni asunnoton kaipasi paik-
koja, jonne voisi mennä nukkumaan myös 
ulkopaikkakuntalaisena, eikä ensimmäise-
nä kyseltäisi missä ihminen on kirjoilla. 
Kyselyyn oli kuitenkin vaikea saada vas-
tauksia, koska useat eivät  jaksaneet pur-
kaa omia kokemuksiaan paperille.

Toukokuun aikana tavoitettuja vanhoja 
kävijöitä haastateltiin kesän suunnitelmis-
ta sekä informoitiin loma-aikatauluista. 
Usealla oli jonkinlainen suunnitelma läh-
teä pois ydinkeskustan alueelta turistikau-
den ruuhkasta. Majoituspalveluiden käyt-
tö väheni automaattisesti kesän alkaessa. 

Kesäkuussa uusia kontakteja haastatel-
tiin Yökiitäjän palveluista. Kolmen kuu-
kauden otoksella uusia henkilöitä tavoi-

tettiin kuusi, joille Yökiitäjän toiminta oli 
aivan uutta. Kesäaikaan oli tyypillistä, et-
tä ei tavoitettu samaa määrää ihmisiä kuin 
kylminä kuukausina. Heinäkuussa Yökii-
täjä vietti vuosilomaa. 

Ylen dokumenttiohjaaja Marja Ku-
rikka sekä kuvaaja Tapio Sovijärvi olivat 
vuoden aikana Yökiitäjän matkassa useaan 
otteeseen. Vuonna 2016 ilmestyvä doku-
mentti käsittelee asunnottomuutta laajalla 
rintamalla. Kurikka oli Yökiitäjän mukana 
touko-, elo-, loka- ja joulukuussa etsiväs-
sä työssä. Asunnotonta, joka suostuisi pi-
tempiaikaiseen kuvaukseen ja kertoisi elä-
mästään kameran edessä oli vaikea löytää. 

Yökiitäjän mukana oli joulukuus-
sa myös Arman Alizad kuvausryhmänsä 
kanssa, he tekivät televisiokanava Nelosel-
le 10-osaista dokumenttia, jonka yksi osa 
käsittelee asunnottomuutta ja köyhyyt-
tä. Dokumenttisarja näytetään vuoden 
2016 aikana. 

Yökiitäjä vieraili kokemusasiantunti-
jan mukana Lahdessa kertomassa etsiväs-
tä työstä ja tutustumassa Lahden tilan-
teeseen. Mukana oli myös yhdistyksen 
järjestösihteeri.

Syksyn viiletessä kävijöiden liikku-
minen keskittyi enemmän pienemmille 
alueille ja keskuksiin, jolloin kävijöiden 
tavoitettavuus parani. Toisaalta talven tul-

2015 -  matkan varrelta
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lessa pimeys ja kylmät ilmat jälleen vai-
keuttivat etsivää työtä, koska kohderyhmä 
hakeutui kaikkiin mahdollisiin sisätiloihin 
etsimään suojaa. 

Elo-lokakuun aikana tehtiin uusille 
kontakteille jälleen palvelutason mitta-
us, joka sisälsi neljä kysymystä asunnotto-
muudesta sekä Yökiitäjän palvelun laadus-
ta. Tällä periodilla tavoitettiin seitsemän 
uutta henkilöä, joista neljä suostui vas-
taamaan kysymyksiin. Pääosin kaivattiin  
edelleen helppoa, matalan kynnyksen ma-
joituspaikkaa, johon voi mennä kuka ta-
hansa lepäämään, riippumatta vuorokau-
den ajasta ja kotipaikkakunnasta. 

Yökiitäjä kartoitti myös pakolaisten 
ja ulkomaalaistaustaisten määrää, mutta 
tilannetta hankaloittavat kieliongelmat. 
Kohderyhmän henkilöt liikkuivat paljon 
esimerkiksi rautatieasemalla, mutta pako-
laisten määrän lisääntyminen näkyi myös 

Espoon alueella. 
Yökiitäjä liikennöi keskimäärin 13 yö-
nä kuukaudessa. Alueet, joilla Yökiitäjä 
pääasiassa liikennöi olivat Helsingin kes-
kustan alueet ja Itä- ja Pohjois-Helsinki, 
Tikkurila ja Vantaa. Espoossa liikuttiin Es-
poon keskuksen, Suvelan, Olarinluoman, 
Tapiolan ja Leppävaaran alueilla. Espoon 
asunnottomien tilanne pysyi työntekijöi-
den näkemyksen mukaan lähes ennallaan. 

Yökiitäjä liikennöi vuokra-autolla tam-
mikuusta huhtikuuhun, koska työauto 
oli korjaamolla. Auto päätettiin korja-
ta ja laittaa myyntikuntoon. Yökiitäjä sai  
uuden työauton huhtikuussa käyttöönsä. 
PriceWaterHouseCoopersin henkilökun-
nan joululahjoituksella vuokrattiin leasin-
gauto, johon  tehtiin Yökiitäjä sekä spon-
soritarroitukset kesäkuussa. 

Auto ja liikkuminen

RAY:n tuottama video Yökiitäjästä löytyy Youtubesta nimellä: 
RAY Vaikuttavaa! -palkinto 2016 – Vailla vakinaista asuntoa 
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Osa tavoitetuista on turhautuneita 
jatkuvan yöpaikan etsintään, ja 
he ovat hyvin huolissaan omasta 

tilanteestaan. Kaikki eivät kuitenkaan ha-
lua majoittua asumispalveluiden yksiköis-
sä mm. levottomuuksien ja varkauksien 
takia. Talvella kun Kalkkers on auki, esi-
tämme mahdollisuuden lähteä yökeskuk-
seen. Kansalaisilta tulee ajoittain vinkkejä 
asunnottomista ihmisistä. 

Rautatieasemalla tavattiin kes-
ki-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 aiem-
min paikasta kuullut. Hän on ollut 

LÄHIKUVASSA työelämässä vuosia myyjänä, nyt 
työttömänä potkut saatuaan.

Kuninkaanmäen asumisyksikössä 
asuva lähemmäs kuusikymppinen 
alkoholisoitunut mies tavoitettiin 
Espoon keskuksen lähettyviltä viluis-
saan. Mies kuljetettiin asumisyksik-
köön.

Karhupuistosta tavoitettiin viisi-
kymppinen 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 tar-
vetta. Kaivinkonetyötä etsii, kokenut 
mies. 

Espoossa kontissa asuvan henkilön 
kontti on myrkytetty perusteellis-
esti. Hän oli kuitenkin rakentanut 
viereen koijan, joka on varsin siisti. 
Miestä ei tavoitettu. Paikalla käy-
dään myöhemmin. Syy tähän kon-
tin myrkytykseen olisi hyvä saada 
tietää.

Yökiitäjä tavoitti 35-vuotiaan mie-
hen, 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 Hietaniemenka-
dun palvelukeskukseen. Sanoi kiitos 
ja poistui tuttuun rappuun yöksi.
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Vantaalainen nuorehko nainen tavoitet-
tiin Mechelininkadun Deli-huoltoase-
malta. 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 Kuninkaan-
kartanossa. Hänen osaltaan jatketaan 
etsintää. 

Eräs pidemmän aikaa ulkona majoit-
tunut henkilö oli Yökiitäjän antamien 
ohjeiden mukaan ollut yhteydessä 
sosiaalipäivystykseen ja saanut pitkän 
prosessin jälkeen tukiasunnon Hel-
singistä. 

Ulkoa tavoitettiin elokuussa uusi 
henkilö, kertoi olevansa kirjoilla Hel-
singissä, 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. Kommu-
nikaatiovaikeudet johtivat siihen, että 
hän lähti kävelemään pois huoltoase-
malta. 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 Kalevanka-
dun tukiasuntoon. 
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Vartiosaarta vastapäätä mantereen puolella sijaitsee päihteetön vertaisyhteisö Soldis. 
Vva ry on vuokrannut toimintapaikan saunan ja talorakennuksen Helsingin kaupun-
gilta. 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.

Kävijämäärät vuonna 2015 yhteensä noin 6450–7830

SOLDIS – PÄIHTEETÖN
 TOIMINTA- JA VIRKISTYSPAIKKA
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Toiminta vuonna 2015
Talven ja kevään aikana toiminta oli aktii-
vista: talvikautena vertaisyhteisö kokoon-
tui 4 krt viikossa päärakennuksessa ja sau-
na lämmitettiin 3 krt viikossa. Ryhmissä 
kävijämäärät vaihtelivat 20–30 ja saunail-
loissa 10–25 henkilön välillä. Helmikuus-
sa pidettiin yhdet isommat puutalkoot ja 
samalla huolehdittiin tontin yleissiistey-
destä. Vuonna 2015 päästiin lumitöiden 
osalta helpommalla eikä talvi aiheuttanut 
ihmeempiä vaurioita. 

Kevättä kohden sauna lämpeni useam-
min, neljänä päivänä viikossa, ja kevät su-
jui normaaliin tapaan ryhmien kokoontu-
misilla ja saunaa lämmittäen. Vahinkojen 
kevät alkoi vapun jälkeen Soldiksen 
rantasaunalla syttyneen tulipalon seu-
rauksena. Sauna paloi toistamiseen.

Saunapalon lopullista syttymissyytä ei 
saatu selville, mutta tutkinta kallistui säh-
kövikaan palon aiheuttajana. Kaupunki 
antoi lausunnon saunan uudelleen raken-
tamisen puolesta. Tulipalon seurauksena 

rannan kävijämäärä tipahti hetkeksi puo-
leen, mutta korvaava telttasauna saatiin 
nopeasti käyttöön. Toukokuussa pidettiin 
jälleen puu- ja siivoustalkoot, jolloin sii-
vottiin koko paloalueen ympäristö. Kesä-
kuu kului purku- ja rakennuslupaa odo-
tellessa, telttasaunassa saunoen.

Loppukesän ja syksyn mittaan pidettiin 
yhteisiä kunnostus- ja siivouspäiviä kerran 
kuussa. Viimeiset puutalkoot ottivat paik-
kansa lokakuun lopulla, jolloin myös kiin-
teistön tontti huolehdittiin talvikuntoon. 
Rakennuslupa ei ehtinyt saapua vuoden 
loppuun mennessä. Telttasauna lämpeni 
kesällä viitenä, kuutena päivänä viikossa, 
hiljentyen syksyä kohden noin kolmeen 
viikoittaiseen lämmityskertaan. Toimin-
ta oli loppuvuodesta normaaliin tapaan 
vilkasta, vaikka olosuhteet kävivätkin ka-
rummiksi.

Saunapalosta johtuen joitakin suunni-
teltuja korjauksia ei tehty, autotallin seinät 
tuettiin, ja ylätalon takkaan tehtiin kun-
tokartoitus ja se korjattiin. 
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VARTIOSAAREN 
TOIMINTAKESKUS

Talkootyö, 
kuntoutuminen, 

yhteisöllisyys, tuki, 
päihteettömyys, kesä, 

virkistyminen, 
koevapaus, mökkielämä, 

remontointi

• Vartiosaaressa vierailuja n. 700 koko vuonna
• Kävijät yksittäisiä henkilöitä, ryhmiä ja yh-

teistyökumppaneita
• Saaressa yöpyi yli 200 henkilöä
• 10 henkilöä oli virkistyspaikassa yli kahden 

viikon pituisen ajanjakson

”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”.

”Siis niinku niin nollat-
tu 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”.

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

”Mennään stadista kymmenen kilometriä suuntaan nii muut-
tuu kaikki aika totaalisesti. Tää on niinku peilikuva… tai ei 
peilikuva vaan jotain niinku peilin takapuolelta”.
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Vailla vakinaista asuntoa ry:n vir-
kistyspaikka on toiminut Varti-
osaaressa vuodesta 1989, jolloin 

kiinteistö vuokrattiin Helsingin kaupun-
gilta yhdistyksen ja yhteistyökumppanien 
käyttöön. Päärakennus remontoitiin asun-
nottomien ja vapaaehtoisten ammattilais-
ten voimin. 

Vartiosaaressa voivat viettää kesämök-
kielämää henkilöt, joilla ei ole taloudelli-
sista tai muista syistä mahdollisuutta lepoa 
tarjoavaan kokemukseen. Vartiosaares-
sa vaaditaan ehdotonta päihteettömyyt-
tä. Saaren yhteisössä on kerrallaan noin 
10 henkilöä. 

Toiminta perustuu luottamukseen ja 
ihmiset kantavat yhteisönä vastuun päih-
teettömyydestä, rikoksettomuudesta ja 
yhteisön jäseniä tukevasta toiminnasta. 
Vartiosaaren tavoite on sosiaalisen, yhtei-
söllisen ja suvaitsevaisen ilmapiirin edistä-
minen, jota toteutetaan säännöllisillä ko-
koontumisilla sekä yksilökeskusteluilla. 

Kukin yhteisön jäsen osallistuu omien 
voimavarojensa mukaisesti saaren toimin-

toihin ja arjen askareisiin. Vuonna 2015 
tavoite on ollut erityisesti sosiaalisten vuo-
rovaikutustaitojen tukeminen. 

Kesällä saaressa pidetään yhteisökokous 
viikoittain, johon osallistuu myös Vva ry:n 
liikkuvan tuen työntekijä. Yhteisökokouk-
sessa jokainen voi tuoda itselleen tärkeät 
asiat esiin. Työntekijän kanssa voi myös 
sopia kahdenkeskisestä luottamuksellises-
ta keskustelusta.

Vuoden 2015 toimintakauden aikana 
saaressa oli erittäin vilkasta: Sällitupa re-
montoitiin, asennettiin ilmalämpöpump-
pu, verstasrakennus siivottiin, ja sinne 
tehtiin uudet hyllyt. Saareen rakennet-
tiin vapaaehtoisvoimin uusi kesäkeittiö ja 
liikkumista helpottavat uudet portaat, ja 
talon edustalla oleva terassi laajennettiin. 

Yhteisölliseen toimintaan osallistui hui-
kea määrä ihmisiä. Näistä 200 henkilöä yö-
pyi saaressa, ja 10 henkilöä asui virkistyspai-
kassa pitempään kuin kaksi viikkoa. 

Vuoden 2015 
toimintaa
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Toimintakausi alkoi huhtikuussa 
perinteiseen tapaan ja myös Vva 
ry:n liikkuvan tuen yksikkö aloitti 

säännölliset vierailut saaressa. Liikkuva tu-
ki koordinoi viikoittaisia yhteisökokouk-
sia ja ohjasi asukkaita sekä koevapauttaan 
saaressa suorittanutta henkilöä. Muutama 
henkilö oli työkokeilussa toimintakeskuk-
sessa ja valmisteli sepän paja -toimintaa. 

Toukokuussa saaressa järjestettiin pal-
veluohjausseminaari ja kesän aikana Var-
tiosaaressa vieraili useita eri yhteisöjä viet-
tämässä kehittämis- tai virkistyspäiviä: 

Vetyverkoston kesäpäivät, KRIS naiset, 

Stoori ja Salli, Kujato, Asumisneuvonta-
projekti ja vankilan WOP-ryhmä, Stop 
Huumeille ry,  Suomen Lumme ry, Hel-
singin Diakonissalaitoksen Stoori, KRIS 
Helsinki ja Tampere, A-klinikkasäätiö, 
Tukihenkilöyhdistys, Helsingin Klubi-
talo, Vihreä Keidas ry, Sininauhasäätiö, 
Helsingin kaupunki, Tervalammen kun-
toutuskeskus, Ridasjärven päihdekuntou-
tuslaitos, eri seurakuntia, Pelastusarmeija, 
Suojatie ry, Takaisin elämään ry, Erityis-
diakonia, Helsingin kaupungin Symp-
pis, Samaria, hankeosallistujia Lahdesta, 
Syväpuroyhteisö, AA, NA, Pro Tukipis-
te, Junailijankujan sekä Sällikodin asu-
misyhteisöt.

Vartiosaari seura ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin 9.6. saaressa, johon 
osallistui myös Vva ry:n toiminnanjohta-
ja. Vartiosaaripäivä 23.8. oli Vartiosaari-
seura ry:n vuoden päätapahtuma, jonka 
järjestelyihin Vva ry osallistui. 

Vartiosaariseura kokoontui elokuussa pohtimaan keinoja saaren suojelemiseksi. 

Vartiosaaren toiminnan 
mahdollistivat vapaaehtoiset. 
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Vartiosaaren toiminta kiinnosti 
monia kansalaisia: saaren toimin-
nasta tuli useita yhteydenottoja. 

Kesällä liikkuvan tuen ja palveluohjauk-
sen työssä korostui Vva ry:n virkistyspai-
kan Vartiosaaren vierailut ja ohjaus. Mo-
nimuotoista yhteisöllisyyttä kehitetään 
jatkuvasti ja joustava, enemmän tukea tar-
joava toimintamalli tarjoaa sillan erilaisis-
ta laitoksista (vankila, psykiatriset hoito-

laitokset) vapautuvien henkilöiden arjen 
ja laitoksen välillä. 

Saareen pääsemiseksi ei ollut korva-
merkittyä valintajärjestystä, mutta asun-
nottomuuden kokemus oli kuitenkin yk-
si ”kriteereistä”. 

Vartiosaaren toiminta- ja virkistyspai-
kan toimintakausi päättyi marraskuun 
alussa. Muutama henkilö yöpyi saaressa 
jäiden tuloon saakka, koska heille ei löy-
tynyt asuinpaikkaa. 

BSHF-organisaatio (The Building and Social Housing Foundation) Vartiosaaressa 
vierailulla. Lokakuussa vieraillut 20-henkinen asiantuntijaryhmä koostui asunnot-
tomien parissa toimivien organisaatioiden edustajista.
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Asunnottomuuden heterogeenistyminen 
näkyi matalassa kynnyksessä paitsi suo-
malaisten monipuolistuneissa taustois-
sa myös ulkomaalaisten määrän kasvus-
sa. Ilman majapaikkaa olevilla liikkuvilla 
EU-kansalaisilla ja muilla paperittomil-
la ei ole pääsyä kaupungin palveluihin, ja 
yökeskus Kalkkers on monille ainoa läm-
min yöpaikka. Yökeskuksen lisäksi eri 
maahanmuuttajaryhmät näkyivät lisään-
tyvässä määrin myös Vepassa ja asumisoh-
jaajan työssä.

Maahanmuuttajien asunnottomuus on 
moninainen ilmiö. Haavoittuvimmassa 
asemassa ovat ne maahanmuuttajat, joil-
la ei ole oikeutta julkisiin palveluihin. 
Matalassa kynnyksessä kohdattiin ennen 
kaikkea Virosta ja muualta Baltian alueel-
ta kotoisin olevia työntekijöitä ja työnha-
kijoita, jotka olivat joutuneet kadulle eri 
syistä. Yksittäisiä ihmisiä kohdattiin ym-

MATALA KYNNYS KOHTAA 
IHMISIÄ YMPÄRI EUROOPPAA

päri Eurooppaa ja satunnaisesti myös Eu-
roopan ulkopuolelta. 

Oikeudettomien ihmisten auttami-
nen oli vaikeaa, koska usein ulospääsyn 
köyhyydestä ja asunnottomuudesta tar-
josi vain työllistyminen tai mahdollisesti 
kotimaahan paluu. Tietotaidoissa niiden 
henkilöiden kohdalla, joilta on evätty so-
siaalipalveluita useankin vuoden Suomes-
sa työskentelyn jälkeen, on parannettavaa. 

Pysyvästi maassa oleskelevien, palve-
luihin oikeutettujen maahanmuuttajien 
haastava tilanne näkyy hälyttävän yleise-
nä asunnottomuutena: vuonna 2015 27 % 
yksinelävistä asunnottomista oli maahan-
muuttajia. Vastatakseen paremmin kasva-
van kävijäryhmän tarpeisiin, Vva ry haki 
vuonna 2015 rahoitusta Raha-automaatti-
yhdistykseltä maahanmuuttokysymyksiin 
keskittyvän työntekijän palkkaamiseen.
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Vva ry: n kansalaisjärjestötoiminta pohjaa 
vahvasti yhdistyksen olemassaolon tarkoi-
tukseen ”Jotta jokaiselle löytyisi mahdol-
lisuus itsenäiseen asumiseen sekä tarvitta-
vat tukipalvelut”. Asunnottomat ihmiset 
ovat perustaneet yhdistyksen v. 1986 ja 

KANSALAISJÄRJESTÖTOIMINTA

se viettää 30-vuotisjuhlavuottaan vuonna 
2016. Vva ry on poliittisesti ja uskonnol-
lisesti vapaa järjestö ja se toimii asunnot-
tomien ja asunnottomuutta kokeneiden 
edunvalvojana valtakunnallisesti sekä Eu-
roopan tasolla.  

Asunnottomien yön toteuttamiseen 17.10. osallistui runsaasti vapaaehtoisia toimijoita.
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VAIKUTTAMISTOIMINTA 
VUONNA 2015 
Vuonna 2015 Vva ry oli jäsenenä seuraavien työ- ja 
ohjausryhmien toiminnassa:
PAAVO 2 –Pitkäaikaisasun-
nottomuuden vähentämis- ja 
poistamisohjelma

Ryhmän työhön osallistui järjes-
tön toiminnanjohtaja sekä asun-
nottomuutta kokenut henkilö. 

Ympäristöministeriön toteuttaman pit-
käaikaisasunnottomuuden vähentämisoh-
jelman kansainvälisen tutkija-arviointi-
työn tuloksia esiteltiin 10.2. Helsingin 
Diakonissalaitoksella pidetyssä seminaa-
rissa. 

Viime vuoden aikana neljän tutkijan 
ryhmä perehtyi PAAVO-ohjelmaan se-
kä kirjallisen materiaalin että haastatte-
lujen ja tutustumiskäyntien avulla. Arvi-
oinnin kohteena oli vuosien 2008–2011 
ja 2012–2015 aikana toteutettu pitkäai-
kaisasunnottomuuden vähentämisohjel-

makokonaisuus, PAAVO I ja II. Arvioin-
nissa keskityttiin ohjelmakokonaisuuteen 
ja sen eri osa-alueisiin näkökulmana Asun-
to ensin -mallin toteuttaminen suomalai-
sessa yhteiskunnassa. 

Yleisarviona todetaan, että ohjel-
man päätavoite, pitkäaikaisasunnotto-
muuden pysyvä väheneminen kansalli-
sella tasolla, on saavutettu huolellisesti 
suunnitellun ja kattavan yhteistyöstra-
tegian avulla. 

Asunto ensin -periaatteen mukainen 
ohjelmatyö on osoitus siitä, että myös 
kaikkein vaikeimmassa asemassa olevil-
le pitkäaikaisasunnottomille pystytään 
turvaamaan pysyvä asuminen riittävän 
ja oikein kohdennetun tuen avulla. 

Valtion, kuntien ja järjestöjen ohjel-
maan kohdentama merkittävä taloudel-
linen panostus sekä valtakunnallisen 
ja paikallisen yhteistyön pitkäjäntei-
syys ja laaja-alaisuus on mahdollista-
nut asumisen ja palvelujen kehittämi-
sen integroinnin niin yleisellä tasolla 
kuin eri kohderyhmien tarpeet huo-
mioon ottaen.

Ohjelmatoiminnan onnistuneisuu-
desta huolimatta on syytä muistaa, että 
asunnottomuuden väheneminen tai li-
sääntyminen on sidoksissa paitsi asunnot-
tomuuspolitiikkaan myös muihin yhteis-
kuntapolitiikassa tapahtuviin muutoksiin 

Kokenut asiantuntija Reijo Pipinen osallistui 
HOPE:n (Homeless People) tapaamiseen Saksassa
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ja kehityskulkuihin. 
Lisäksi asunnottomuus on ala-

ti muuttuva ilmiö, mistä ajan-
kohtaisena haasteena voi mai-
nita maahanmuuttajataustaisten 
asunnottomien määrän huomat-
tavan kasvun. Asunnottomuus-
työ, niin asuntojen tarjonnan 
kuin asumiseen ja asunnotto-
muuden ennaltaehkäisyyn koh-
dentuvan tuen osalta, on jatkuvaa 
kehittämistä vaativa yhteiskunta-
politiikan osa-alue.

Toimenpide-ehdotukset 
nuorten asunnottomuuden 
vähentämiseksi

Vva ry kutsuttiin yhtenä toimija-
na mukaan kuulemistilaisuuteen 

maaliskuun lopussa, jossa oli mahdol-
lisuus tuoda yhdistyksen toimenpi-
de-ehdotus nuorten asunnottomuu-
den vähentämiseksi. 

Tilaisuudessa esille tulleet näke-
mykset hyödynnettiin asunto- ja kult-
tuuriministerin asettaman työryhmän 
lopullisissa toimenpide-esityksissä.

SOSTE ry ja Tj-seura yhteisellä vaikuttamismatkalla 
Brysselissä 
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Uuden asunnottomuutta ennaltae-
hkäisevän ohjelman AUNE:n valm-
istelutyöhön osallistuminen yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa.

AUNE–työryhmä

Toiminnanjohtaja kutsuttiin asunnot-
tomuutta ehkäisevien tukipalveluiden 
ja niiden vaikuttavuuden parantaminen 
-työryhmän työhön ja sen ensimmäinen 
kokous pidettiin marraskuun lopussa Ym-
päristöministeriössä.

Ryhmän tehtävänä oli:

• Tunnistaa asunnottomuuden riski-
ryhmät ja arvioida tukipalveluiden ja 
vertaistuen akuutti ja pitempiaikai-
nen tarve.

• Laatia suunnitelma, joka integroi 
asunnottomuuden torjumisen 
kannalta keskeiset tukipalvelut 
kuten asumisneuvonnan, asumis- ja 
toimeentulotuen, sosiaalihuollon 
neuvonnan ja ohjauksen, sosiaalisen 
kuntoutuksen ja päihde- ja mielen-
terveystyön, työllistämisen, kotout-
tamisen ja vertaistuen yhtenäiseksi 
ennaltaehkäiseväksi kokonaisuudek-
si.

• Tukea AUNE ohjelmassa mukana 
olevia kaupunkeja kunta- ja seutu-
kohtaisten asunnottomuuden ennal-
taehkäisyn strategioiden laatimista.

Verkostoyhteistyö ja 
valtakunnallinen 
vaikuttamistoiminta
Järjestö osallistui seuraavien verkostojen 
toimintaan: 

• PAAVO-Verkostokehittäjät -hank-
keen työhön (RAY hanke)

• Kurvin järjestötoimijat KUJATO 
• Setlementin asumisen toimikunta
• Vartiosaariseura
• Suomen sosiaalifoorumi
• YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen 

vastainen päivä 17.10. – Asunnotto-
mien yön kansalaisliike 

• Ahkeruusraha-verkosto
• Välivuokramalli
• Toimekas-hanke
• Kannelmäen matalan kynnyksen 

-hanke
• Kättä Päälle -yhteisen vastuun 

sopimus
• Erityisopetus ja asunnottomuus 

AOE-päivät 

Asunnottomat kertoivat palveluiden 
parannusehdotuksista Barcelonassa 

maaliskuussa
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Toiminnanjohtaja toimi kumppa-
nuushankkeen johtoryhmän jäse-

nenä. PAAVO Verkostokehittäjät -han-
ke 2012-2015 toimi ohjelmassa tehtävän 
kehittämistyön alustana. Hankkeen pää-
määränä oli kirkastaa suomalaisen asun-
to ensin -periaatteen sisältöä sekä vahvis-
taa järjestöjen asunnottomien palvelujen 
kehittämisestä. Viiden järjestön kumppa-
nuushanketta johti Y-Säätiö. Hanke to-
teutettiin ohjelmassa nousevien teemal-
listen aihealueiden mukaan. Kukin taho 
vastasi alueestaan seuraavasti: 

Verkostokehittäjien pääasiallinen toi-
mintamuoto oli asunnottomuustyötä 

tekevien tahojen yhteinen kehittämistyö. 
Tämä toteutui järjestämällä valtakunnal-
lisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutus-
päiviä, seminaareja ja tutustumiskäyntejä. 
Vuonna 2015 järjestettyihin tilaisuuk-
siin osallistui yhteensä 373 henkilöä.

Vuonna 2015 päättyneeseen monialai-
sen liikkuvan tuen pilottiin ja sen jatkona 
toteutetun arviointipilotin työskentelyyn 
osallistui kaikkiaan 18 toimijaa: 8 kau-
punkia sekä 10 järjestöä. Sen yhteydessä 
kehitettiin myös yhtenäisiä, muokattavia 
arviointityökaluja itsearviointiin, vertais-
arviointiin sekä vertaisarviointimenetelmä 
organisaatioiden keskinäiseen arviointiin. 
Tuotetut materiaalit ovat hyödynnettävissä 
asuntoensin.fi -sivuilla. Työtoiminnan pi-
lotin suunnittelussa oli mukana 8 järjestöä.

Tilaisuudet olivat osallistujille mak-
suttomia.Keskeiset koulutusteemat olivat 
AhvL, turvallisuus, uudistuva ammatilli-
suus ja verkostoyhteistyö. Koko hankeai-
kana järjestettiin yhteensä 39 koulutusti-
laisuutta tai seminaaria. Niihin osallistui 
yhteensä 963 eri henkilöä edustaen laajasti 
asumispalvelujen henkilökuntaa sekä joh-
toa niin järjestöistä, muita palveluntuotta-
jista kuin kaupungeistakin. Osallistumis-
kertoja oli yhteensä 1943.  

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös 
ottamalla vastaan asunto ensin -työstä 
kiinnostuneita ulkomaisia vieraita. Vuo-
den 2015 aikana näitä oli yhteensä 35 hen-
keä 12 eri maasta.  Valtaosa edusti asun-
nottomuustyötätekeviä järjestöjä, mutta 
mukana oli myös julkishallinnon edusta-
jia, tutkijoita ja opiskelijoita. 

• Y-Säätiö: hajasijoitettu asuntokanta, 
asuntovuokraus, hankkeen koordi-
nointivastuu 
• Vailla vakinaista asuntoa ry: asu-
kasosallisuus palveluiden suunnittelus-
sa ja toteutuksessa
• Rauman Seudun Katulähetys: kotiin 
saatava tuki 
• Helsingin Diakonissalaitos: 
yhteisöllisyys, ympäristötyö ja nuoret 
(Vamos-työ) 
• Sininauhasäätiö: vaikeimmassa 
asemassa olevien asunnottomien 
kuntouttava asuminen 
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Vva ry:n hallitus kokoontui 25.8. Vartiosaaressa.

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

Piispa Irja Askola kutsui järjestötoimijoita nuotiopiiriin pohtimaan yhteiskunnan 
tilaa

54



Kokeneet asiantuntijat Reijo ja Martin osallisuusryhmän tapaamisessa Barcelonassa 

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

M-Cult tarjosi 6:lle järjestölle mahdollisuuden osallistua Helsingin Juhlaviikoilla 
järjestettyyn Arkikatko -kampanjaan
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Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertais-
toimijajärjestöjen Kujato-verkostossa am-
mattilaiset ja vertaiset toimivat yhdessä: te-
kevät vaikuttamistyötä, järjestävät talkoita 
ja tapahtumia, kouluttautuvat ja virkisty-
vät. Vva ry on kuulunut verkostoon sen 
perustamisesta lähtien. Verkosto kokoon-
tui 11 kertaa ja järjesti kolme tapahtumaa 
sekä piti kehittämispäivän Vartiosaaressa 
vuonna 2015. 

Verkoston avulla eri järjestöjen ja toi-
mijoiden yhteistyö on lujittunut, mikä on 
parantanut järjestöjen palvelujen laatua 
kohderyhmään nähden. Verkostoyhteis-
työ tarkoittaa, että toimijat tuntevat tois-
tensa vahvuudet ja voivat tehokkaammin 
ohjata ihmisiä heille kuuluvien etuuksien 
ja kolmannen sektorin palveluiden piiriin. 

Verkoston kokoontumisissa Kurvin 
alueella toimivat aktiiviset järjestöt ja kan-
salaiset tapasivat yhteisten tavoitteiden, 
kuten erilaisten tempausten järjestämisen 
ja alueen kehittämisen merkeissä. 

Kurvin järjestötoimijat 
KUJATO

Kujato suunnitteli yhteisiä seminaa-
reja, vierailuja ja koulutuksia. Verkoston 
perustamisen jälkeen alueen toimijoiden; 
henkilökunnan, vapaaehtoisten ja vertais-
ten toistensa parempi tunteminen on ma-
daltanut mm. yhteydenottokynnystä. Yh-
teistyö on tuonut mukanaan luontevuutta 
suunnitella ja osallistua esimerkiksi Asun-
nottomien yön tapahtuman toteutukseen 
Helsingissä ja antanut mallia tämänkal-
taisen yhteistyön hyödyistä myös naapu-
rikunnille.

Kujato on nykyään tuttu monelle so-
siaali- ja terveydenhuollon toimijalle, 
ja myös muut organisaatiot osallistuvat 
Kujaton toimintaan. Kujatoa kehitetään 
jatkuvasti, huolimatta talous- ja henkilö-
resurssien tiukentumisesta, koska yhteis-
työllä saavutetut vahvuudet ovat selkeäs-
ti nähtävillä.  

Vartiosaariseura
Toiminnanjohtaja valittiin Vartiosaariseu-
ran varajäseneksi 2015. Vartiosaariseura 
jätti mielipiteensä kesäkuussa Vartiosaa-
ren osayleiskaavaluonnoksesta, jossa se jäl-
leen otti kantaa luontoarvojen puolesta.  
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Setlementin asumisen 
toimikunta
Toiminnanjohtaja osallistui Setlementin 
asumistoimikunnan kokouksiin. Toimi-
alakohtaisten toimikuntien tehtävä on val-
mistella, kehittää ja seurata Setlementtilii-
ton toimintaa ja strategian toteutumista 
operatiivisella tasolla. Toimikuntien työ-
tä johtavat liittohallituksen jäsenet ja nii-
den esittelijänä ja sihteerinä toimivat toi-
mialajohtajat.
 
Vuonna 2015 toimikunta:

• Ohjasi ja linjasi erilaisia asumisen 
palvelutoiminnan painotuksia kan-
salaisjärjestötyössä, järjestötyöläh-
töisestä näkökulmasta

• Valmisteli Joensuun monikulttuu-
risen asumisen toiminnan pilotti-
hanketta

• Toimi ohjausryhmänä vuonna 
2015 käynnistyneelle Joensuun 
pilottihankkeelle 

• Käsitteli kokouksissaan mm. 
järjestölähtöisen asumisen ja 
palvelutoiminnan erityisyyttä ja 
haasteita, kilpailutustoimintaa, 
erityisryhmien ja asunnottomien 
tukiasumista, hyvien käytäntei-
den levittämistä verkostoissa sekä 
antoi esityksiä Setlementtiliiton 
liittohallitukselle strategiasta, 
toimintakertomuksesta ja toimin-
tasuunnitelmasta.

Tj -seura ja SOSTE ry tapasivat Brysselin matkalla mm. komissaari Jyrki Kataisen
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Ideat esiin aivoriihessä 
– Koti hyvinvoinnin ja integraa-
tion edistäjänä 
  
Vailla vakinaista asuntoa ry järjesti yh-
teistyössä Y-Säätiön, Pelastusarmeijan 
asumispalveluiden, Sininauhasäätiön, 
ARA-vuokra-asuntojen ja kokemusasian-
tuntijoiden kanssa kaksi työpajaa: Koti ja 
asunto hyvinvoinnin edistäjänä ja Mitä 
muuta tarvitaan asunnon lisäksi, jotta ko-
kemus hyvinvoinnista toteutuu. 

Työpajojen teemoja: 
Mitä pitäisi tehdä, jotta jokaiselle löytyisi 
koti? Mitä tarvitaan, jotta jokainen koki-
si voivansa hyvin kodissaan? Miten edis-
tetään tunnetta yhteiskuntaan kuulumi-
sesta? 

SUOMEN SOSIAALIFOORUMI

AHKERUUSRAHA 
-VERKOSTO
Ahkeruusrahojen säilyttämistä koskeva 
verkosto kokoontui koko 2015 syksyn 
ajan. Kuntoutussäätiön tutkija Outi Hie-
tala toimi verkoston priimus-moottorina 
ja toimijat kävivät vetoamassa myös Ra-
ha-automaattiyhdistykseen joulun alla, et-
tei ahkeruusrahakäytäntöjä muutettaisi.

VÄLIVUOKRAMALLI

Kunta- ja järjestötoimijat kokoontuivat 
ns. välivuokramallin kehittämisen tiimoil-
ta syksyn aikana. Y-säätiö ja Ympäristö-
ministeriö lanseerasi mallin vuoden 2016 
alussa. 

Yhteenveto työpajoista luettavissa http://
www.sosiaalifoorumi.fi/ideat-esiin-aivo-
riihessa-koti-hyvinvoinnin-ja-integraati-
on-edistajana/
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TOIMEKAS-HANKE
Vva ry oli mukana suunnittelemassa tule-
vaa AUNE-ohjelman osaksi tulevaa han-
kekokonaisuutta, jossa tuetaan entisten 
asunnottomien työllistymistä. Hankkeen 
tavoitteena oli luoda mielekkään arjen toi-
mintamalli pitkäaikaisasunnottomien asu-
mispalveluihin ja niihin liittyviin kriisi-
luonteisiin palveluihin, sekä levittää mallia 
asunnottomuuden vähentämiseen sitoutu-
neisiin kuntiin. Pelastusarmeijan säätiö ha-
ki hankkeelle rahoitusta Raha-automaatti-
yhdistykseltä, mutta sitä ei saatu.

KANNELMÄEN MATALAN 
KYNNYKSEN -HANKE
Vva ry suunnitteli yhteistyössä Helsingin 
Diakonissalaitoksen ja A-klinikkasäätiön 
kanssa Kannelmäkeen päihdeongelmai-
sille suunnattua toimintakeskusta, jonka 
tarkoitus oli vähentää päihteiden käytös-
tä johtuvia järjestyshäiriöitä ja turvat-
tomuuden tunnetta alueella, sekä myös 
osallistaa ja aktivoida ihmisiä. Helsingin 
Diakonissalaitos haki Raha-automaatti-
yhdistykseltä rahoitusta hankkeelle, mut-
ta sitä ei saatu.

Helsingin kaupungin pidättäytyminen 
rahoituksesta todennäköisesti kaatoi huo-
lella valmistellun hankkeen. Kannelmäki 
-hanke oli yksi Helsingin kaupungin tur-
vallisuuden kärkihankkeista, johon ei kui-
tenkaan oltu varattu yhtään rahoitusta.

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 Es-
poossa Hotelli Korpilammella. Vva ry:n 
toiminnanjohtaja osallistui jälkimmäiseen 
päivään puhumalla erityisistä onnistumi-
sista sekä asunnottomuudesta suhteessa 
erityisopetukseen yhdessä Aseman Lap-
set ry:n projektivastaavan kanssa.

Hanketyöntekijä Tiilikainen edusti 
Y-Säätiön 30-vuotisjuhlassa Korjaamolla
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Valtakunnallista Asunnottomien 
yön -tapahtumaa vietettiin 17.10. 
YK:n Köyhyyden ja syrjäytymi-

sen vastaisena päivänä. Asunnottomien 
yön kansalaisliike halusi tapahtuman avul-
la muistuttaa kodin turvasta ja lämmöstä, 
joka kuuluu kaikille. 

Kansalaisliikkeen palaverit pidettiin 
pääosin VEPA:ssa. Tapahtuman järjestä-
miseen osallistui lukuisia järjestöjä, va-
paaehtoisia, 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 levähdyspaik-
kana tapahtumaan osallistuneille työnte-
kijöille ja vapaaehtoisille. 

Vuonna 2015 Helsingin tapahtuma ta-
voitti n. 750 henkilöä. Osallistujille tar-
jottiin mm. ruokaa ja tietoa asunnot-
tomuuskentällä toimivista järjestöistä. 

Ilmaisvaatejaossa noin 250 henkilöä sai-
vat uusia lämpimiä vaatteita, 30 ihmisen 
hiukset leikattiin ja muotoiltiin. 

Asunnottomien yön tulet syttyivät klo 
19.00 ympäri maata. Helsingissä Tasa-
vallan Presidentti Sauli Niinistö tervehti 
asunnottomien yön osallistujia pitämällä 
pienen puheen sekä kiersi kadunmiesten 
joukossa puolen tunnin ajan. 

YK:N KÖYHYYDEN 
 JA SYRJÄYTYMISEN 
VASTAINEN PÄIVÄ 17.10. 

asunnottomienyo.fi
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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 hel-
sinkiläisiä poliitikkoja ja orkesterit alkavat 
soittaa. 
Klo 19.00 Tulet sytytetään ja Tasavallan 
presidentti pitää puheen

Asunnottomien yön Kansalaisliike kutsuu 
kaikki mukaan viettämään lämminhenk-
istä sadonkorjuujuhlaa Dallapénpuistoon, 
johon voi tuoda lämmintä vaatetta jaetta-
vaksi, ruokaa grillattavaksi ja jaettavaksi 
sekä teltan, jossa asunnoton voi nukkua. 
Järjestäjien puolesta puistossa on läm-
mitettyjä puolijoukkuetelttoja, grilli ja 
musiikkia ja seuraa läpi yön. Jos et pääse 
paikalle tapahtumaan; asunnottomien 
yöhön voi osallistua sytyttämällä kynt-
tilän.

ASUNNOTTOMIEN YÖN 
 KANSALAISLIIKE

Toiminnanjohtaja osallistui myös Es-
poon asunnottomuuspaneeliin 15.10. 
Entressen kirjastossa, ja asumisneuvoja 
Ulla Pyyvaara osallistui Vantaan asun-
nottomien yön suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Järjestön Yökiitäjä -tiimi osal-
listui Asunnottomien yö -tapahtumaan 
ja yön aikana Ylen dokumenttiohjaaja 
Marja Kurikka oli kuvaajansa kanssa 
matkassa mukana etsimässä asunnot-
tomia kansalaisia. 
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Toiminnanjohtaja ja matalan kynnyksen esimies 
edustivat yhdistystä Tasavallan presidentin 
itsenäisyyspäivän vastaanotolla 6.12. 
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Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö kirjoitti 

osallistujille viestin Asunnottomien yössä 17.10.2015: 
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Olohuonenäyttely 

Vailla vakinaista asuntoa ry osallistui Yh-
teismaa ry:n järjestämään Olohuonenäyt-
telyyn viikonloppuna 21.3–22.3.2015. 
Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda esil-
le taidetta, jota ei ole mahdollisuutta nor-
maalisti nähdä. 

Olohuonenäyttely muutti kotien, toi-
mistojen olohuoneet ja yhteiset tilat, ma-
kuuhuoneet, kylpyhuoneet, keittiöt ja 
komerot suomalaisen ja kansainvälisen 
nykytaiteen näyttämöiksi. Näyttelyn vie-
raat ja taiteilijat pääsivät jakamaan taidet-
ta ja nauttimaan taiteesta paikoissa, joihin 
ei tavallisesti pääse. 

Yhdistyksen toimisto tarjosi erilaisen 
ja luovan tilan, jossa taiteilijoille tarjou-
tui mahdollisuus jakaa taidetta kaikkien 
kansalaisten kanssa, tarjoten samalla yh-
distyksen sidosryhmille, kävijöille ja toi-

minnan ystäville mahdollisuuden tulla 
tutustumaan toimistoon ja yhdistyksen 
toimintaan sekä näkemään nykytaidetta. 

Osallistumalla näyttelyyn yhdistys loi mahdol-
lisuuksia 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 tiloi-
hin kolmen taiteilijan teoksia: Reima 
Rönkön piirustuksia, espanjalaisen Da-
vid Pujadas Boschin videoinstallaation 
ja maalauksen sekä Jenny Suhosen ää-
ni-installaation.

Olohuonenäyttelyn aikana Vva ry:n 
toimistossa vieraili yhteensä 155 henkilöä.
www.olohuonenayttely.fi 

MUUT TEMPAUKSET VUODEN VARRELTA: 

Darina Rodionova suunnitteli kampanjakuvan
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Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry järjes-
ti keväällä kilpailun järjestöille osallistua 
ideallaan Media Facades Helsinki -tapah-
tumaan. Kampanjan avulla järjestöjen 
haluttiin viestivän tärkeiksi kokemistaan 
asioista arjesta pysäyttävällä tavalla. Kam-
panjan työpajaan valittiin kuusi ehdotusta. 

Työpajan veti kansalaisjärjestöjen ja ak-
tivistien viestintään erikoistunut Tactical 
Technology Collective kesäkuussa. Kutsu-
tut yhteisöt työskentelivät Tactical Tech-
in viestintäasiantuntijoiden kanssa ja sai-
vat tuekseen graafisen suunnittelijan, joka 
viimeisteli kampanjan ulkoasun. Oman 
kampanjan lisäksi osallistujat saivat teho-
valmennuksen viestintäänsä varten. 

Työpajoissa syntyi ”sosiaalisia” mai-
noksia, joiden tarkoituksena oli herättää 
julkista liikennettä käyttävien henkilöi-
den huomiota.

Järjestö on pitkään tehnyt työtä sen 
eteen, että asunnottomat saadaan nä-
kyviin taitavina ja osaavina henkilöi-
nä, joilla on reilusti henkilökohtaisia 
resursseja ja taitoja, joita tulisi hyö-
dyntää. 

Vailla vakinaista asuntoa 
ry:n yhdessä M-cultin kans-
sa suunnittelema digiscreen 
esitys Go Homeless! oli näh-
tävillä 22.8. klo 18-24 väli-
senä aikana digiscreeneillä, 
metroissa ja raitiovaunuissa. 
Toiminnanjohtaja osallistui 
Taiteiden yönä järjestettyyn 
tilaisuuteen Helsingin Ob-
servatoriolla Tähtitornin-
mäellä. 

Teos Naamat
Vuonna 2012 ilmestyneelle teokselle, Ka-
tu – Asunnottomat kertovat, suunniteltiin 
jatkoteos Naamat. Teoksessa perehdytään 
asunnottomuudesta ja kriisitilanteista syn-
tyneisiin ilmiöihin, suuntautuen erityisesti 
nuorten toimintakulttuuriin sekä selviyty-
miskokemuksiin. Teoksessa puheenvuo-
ron saavat myös erilaiset asiantuntijajär-
jestöt. 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 Varti-
osaari tehtiin yhteisöpalvelu Facebookiin. 
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Feantsan osallisuusryhmä haki Eras-
mukselta rahoitusta kansainväliseen 

projektiin. Mukana oli yhdeksän eri toi-
mijaa kahdeksasta eri maasta, Suomen li-
säksi Romania, Belgia, Iso-Britannia, Ir-
lanti, Tanska, Espanja ja Alankomaat. 
Vapaasti suomennettuna hankkeen ni-
mi on Asunnottomuuden lopettaminen 
yhdessä. Kolmivuotisen hankkeen ta-
voitteena oli levittää hyviä käytäntöjä 
osallistujamaiden kesken. Valitettavas-
ti rahoitusta ei saatu.

FEANTSAn osallisuusryhmä kokoon-
tui Barcelonaan maaliskuussa pitämään 
osallisuutta käsittelevän seminaarin ”Get 
a different result, get people participa-
ting”. Seminaarissa pohdittiin yhdessä, 
mitä asunnottomien mukaan ottaminen 
tarkoittaa ja laadittiin yhteinen määritel-
mä osallisuudelle. 

Omat avaimet -hankkeen kokenut 
asiantuntija esitteli seminaarissa hanketta 
ja sen tuloksia. Toiminnanjohtaja veti se-
minaarissa työpajan osallistujille. Työpa-
jaan osallistui yli 100 sosiaalityöntekijää 
ja asunnottomien palveluita Barcelonassa 
käyttäviä henkilöitä. Osallisuusryhmän jä-
senet kokoontuivat myös joulukuun alussa 
Romanian Bukarestiin. Vva ryt:ltä osallis-
tuivat kokemusasiantuntija sekä toimin-
nanjohtaja ryhmän virallisena jäsenenä.

Matalan kynnyksen esimies ja han-
ketyöntekijä Omat avaimet -hank-

keesta osallistuivat PAAVO-ohjausryhmän 
järjestämään opintomatkaan huhtikuun 
alussa tutustuen mm. joustavaan liikku-
van tuen malliin FACT:iin sekä asumisrat-
kaisuihin. Ryhmä vaihtoi ajatuksia myös 
Asunto ensin -mallista. 

Järjestöjohdon opintomat-
ka Brysseliin

Toiminnanjohtaja vieraili Brysselissä 
EU-parlamentissa kesäkuun alussa toi-

minnanjohtajaseuran sekä SOSTE ry:n jär-
jestämällä matkalla. Vieraita oli vastaan-
ottamassa suomalaiset MEP-vaikuttajat. 
Järjestöjohto vieraili Suomen edustajis-
tossa, parlamentissa sekä komissiossa, jos-
sa komissaari Jyrki Katainen tapasi järjes-
töjohtoa.  

Päihdeseminaari Fuengirolassa

Yhdistyksen kaksi kokemusasiantunti-
jaa osallistuivat Espanjan Fuengirolas-

sa järjestettyyn A-klinikkasäätiön päihde-
tiedotusseminaariin 4.–7.6. Seminaarissa 
käsiteltiin ulkosuomalaisuutta ja rajat ylit-

Kansainvälinen
yhteistyö

Feantsan osallisuusryhmä

PAAVO-ohjausryhmän opinto-
matka Amsterdamiin
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täviä päihdeilmiöitä sekä esiteltiin ajan-
kohtaisia tutkimuksia. Lisäksi vierailtiin 
päihdehoitopaikoissa.

FEANTSAn seminaari 
18.–19.6.
FEANTSAn vuotuinen jäsenseminaari 
teemalla ”Homelessness, a local phenome-
non with a European dimension: ”Key 
steps to connect communities to Europe” 
pidettiin Pariisissa juhannuksena. 

Järjestösihteeri toimi Vva ry:n edus-
tajana Feantsan vuotuisessa seminaarissa 
osallistuen myös yleiskokoukseen. Omat 
avaimet -hankkeen työntekijä osallistui 
seminaariin ja HoPen (Homeless People) 
vuosikokoukseen. Feantsan asunto en-
sin -työryhmä haastatteli ja videoi syksyl-
lä Y-Säätiön tiloissa Vva ry:n etsivän työn 
ja matalan kynnyksen työntekijöitä työn 
sisällöistä. 

BSHF – kansainvälisiä 
vieraita

Vva ry sai kansainvälisiä vieraita Var-
tiosaareen 7.10. Matkaa koordinoi 

BSHF-organisaatio (The Building and 
Social Housing Foundation). Ryhmä oli 
Suomessa Y-säätiön vieraina. 20-henki-
nen asiantuntijaryhmä koostui asunnot-
tomien parissa toimivien organisaatioi-
den edustajista. 

Vieraat tulivat Madridista, Barcelonas-
ta, Lontoosta, Belgiasta, Kööpenhami-
nasta, Lyonista, New Yorkista ja Prahas-
ta. Järjestöjen edustajat perehtyivät viikon 
aikana muun muassa Suomen Asunto en-
sin -politiikan soveltamiseen ja käytännön 
esimerkkeihin sen toteuttamisesta.

Opintomatka Tukholmaan

Vva ry:n henkilöstö teki opinto- ja 
virkistysmatkan Tukholmaan 26.–

28.10. Matka oli vapaaehtoinen ja myös 
hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus läh-
teä mukaan. Matkan aikana tutustuimme 
asunnottomien ja EU-kansalaisten palve-
luihin Tukholmassa. 

Kuulimme Crossroadsin ja Västbergan 
asuinyhteisön toiminnasta ja vierailimme 
Tukholman kaupungin sosiaalipäivystyk-
sessä, jossa kuulimme etsivästä kenttä-
työstä ja EU-kansalaisten tilanteesta Tuk-
holmassa sekä kaupungin asunnottomien 
sosiaalitoimiston työstä. Samassa yksikössä 
sijaitsi asunnottomille suunnattu terveys-
neuvontapalvelupiste. 

26.–28.10 Pietari – asunnot-
tomuusjärjestö Nochlezhka

Järjestösihteeri oli kouluttautumassa va-
rainhankintaan liittyvissä kysymyksis-

sä. Tästä syntyi Sumppitempaus, ks. si-
vulta 76. 

HOPE – Homeless People

HoPe – Homeless People eli eurooppa-
lainen asunnottomien verkosto ko-

koontui 19.–22.11. Saksan Freistattissa. 
Viikonlopun aikana HoPen hallitus, jäse-
net ja verkostoa tukevat henkilöt kokoon-
tuivat pohtimaan Hopen tulevaisuutta, 
agendaa ja asunnottomuutta Euroopassa. 
Kokoukseen osallistui reilut 20 henkilöä, 
joista yksi oli Vva ry:n kokenut asunnot-
tomuuden asiantuntija, joka kuuluu Ho-
pen hallitukseen. 
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Asukki-lehti
Asukin toimituskunta kokoontui useita 
kertoja vuoden aikana, ja lehteä toimitti-
vat nykyiset ja entiset asunnottomat sekä 
sekä järjestön työntekijät. Lehti postitet-
tiin jäsenille ja yhteistyökumppaneille ja 
sitä jaettiin asumisyksiköihin, hoitolaitok-
siin, asuntopolitiikan päättäjille sekä tie-
dotusvälineille. 

Vuonna 2015 lehden painos oli 1500–
2000 kpl, ja sitä ilmestyi 2 nroa. Asuk-
ki 2/2015 lehteen toteutettiin ulkoasun 
uudistus, jossa lehti siirtyi neliväriseen 
tabloid-muotoon. Uudistus sai hyvää pa-
lautetta. Lehteä oli mahdollisuus tänäkin 

vuonna myydä: myyjä sai pitää itsellään 
3 euron myyntihinnasta 2 euroa, mut-
ta myyjiä lehdellä on vain vähän. Järjes-
tö myös osti myytäväksi Iso Numero -leh-
tiä katumyyntiin ja lehteä myi muutama 
aktiivi. 

Tiedotus
Yhdistys solmi sopimuksen Epressi-tiedo-
tepalvelun sekä Webnewsmedian ostami-
sesta. Tarjous sisälsi tuotteiden maksut-
toman käytön loppuvuoden 2015 ajan. 
Yhdistyksen internetsivut uudistettiin ke-
sällä osoitteessa www.vvary.fi. Sivut uusit-
tiin yhteistyössä ulkopuolisen palvelun-
tuottajan kanssa.

Sisäinen ja ulkoinen viestintä on ollut 
kehityksen kohteena vuonna 2015. Syk-
syllä järjestön some-näkyvyyttä alettiin 
tietoisesti kehittämään, mikä on tuotta-
nut myös tulosta: Vva ry on saanut ison 
määrän tykkääjiä, seuraajia ja tapahtumiin 
osallistujia Facebookissa, Twitterissä ja Ins-
tagramissa. Sosiaalisen median näkyvyy-
dellä tavoitettiin myös uusia vapaaehtoi-
sia, lahjoittajia ja tukijoita. 

Järjestö lähetti vuoden aikana useita 
lehdistötiedotteita, ja etenkin Epressi- 
palvelun kautta tiedotteet menevät perille 
tarvittaessa valtakunnallisella tasolla. Epres-
sin kautta pystyimme lähettämään tiedot-
teita myös suoraan päättäjille. 

Järjestön sisäiseen tiedotukseen on luo-
tu Vailla vakinaista asiaa -sähköinen kir-
je, jonka kautta toiminnanjohtaja tiedot-
taa henkilökuntaa tärkeistä käsillä olevista 
asioista.  

ASUKKI-LEHTI 
JA TIEDOTUS
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Media oli hyvin kiinnostunut 
Vva ry:n toiminnasta vuo-
den 2015 aikana. Yökiitäjän 
matkassa oli joulukuun aika-
na Arman Alizad kuvausryh-
mineen. He tekevät Neloselle 
10-osaista dokumenttia, jois-
ta yksi osa käsittelee asunnot-
tomuutta ja köyhyyttä. Do-
kumentti Pohjantähden alla 
näytetään huhtikuussa vuon-
na 2016.

Myös Ylen toimittaja Mar-
ja Kurikka teki dokumenttia 
asunnottomista, ja hän on ol-
lut kuvaajan kanssa Yökiitäjän 
matkassa pitkin syksyä, vii-
meksi joulukuussa 2015. 

VVA RY:N MEDIANÄKYVYYS 2015
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Tammikuu: 
• Asuminen & yhteiskunta: 1/2015. Nuorten 

asunnottomuus ei näy. Artikkelia varten haas-
tateltiin 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 asumisoikeusjär-

jestelmässä ei ole muuta skandinaavista kuin 
nimi. Vva ry:n kokemusasiantuntija oli kes-
kustelemassa asumisen kalleudesta ja asunnot-
tomuudesta. Kuunneltavissa osoitteessa http://
areena.yle.fi/1-2613630

• Helsingin Sanomat: 14.2. Haastateltu järjestö-
sihteeriä jutussa ”Soppaa ja ystävyyttä”.

• Asuminen ja yhteiskunta: 2/2015 toiminnan-
johtajalta ”Asunnottomat kadulta kotiin” -kir-
joitus.

Maaliskuu:
• 9.3. venäjänkielinen uutissivusto Ukrainassa 

kirjoitti jutun: Asunnottomuus voitaisiin Uk-
rainassa voittaa rahapelibisneksen avulla. Kan-
sainvälinen kokemus. Toiminnanjohtaja vasta-
si esitettyihin kysymyksiin.

• 9.3. SAK:n uutissivustolla Sanna Tiivolan kir-
joitus ”Asunnottomuuden poistoon kaivataan 
uusia ideoita”. 

Huhtikuu: 
• Helsingin Uutiset 7.4. ”Päihdekeskus halutaan 

Kannelmäkeen - asukkailta harvinainen nimi-
lista” -jutussa kommentti toiminnanjohtajalta 
ja kokemusasiantuntijalta.  

• Tanotorvi 15.4. ”Yhteisöhankkeelle haetaan 
avustusta”.

• Asuminen & Yhteiskunta 4/2015. Julkaistu ko-
lumni Vva ry:n asumisneuvojalta. 

• Tiimi 4/2015. Artikkeli Vva ry:n liikkuvan tuen 
ja palveluohjauksen työntekijästä.

Toukokuu:
• Yle Uutiset 3.5. Suojeltu sauna paloi Ramsin-

niemessä. Toiminnanjohtajaa haastateltu. 
• Helsingin Sanomat 7.5. Sällikoti mainittu ju-

tussa ”Pelastajat hukkuvat töihin”.
• Helsingin Sanomat 14.5. Artikkeli toiminnan-

johtajasta.
Kesäkuu: 
• Helsingin Uutiset 3.6. Juttu siirtolaisten majoi-

tuspalveluiden tarpeesta, jossa haastateltu Vva 
ry:n hallituksen jäsentä. 

Heinäkuu:
• Kansan Uutiset 3.7. ”Suomen unohdetut siirto-

työläiset”, haastateltu Vva ry:n toiminnanjohta-
jaa sekä matalan kynnyksen esimiestä, mainin-
ta 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 ihmisel-

le, myös paperittomalle -kannanotto 15.9.2015 
Lääkäriliiton nettilehdessä. Vva ry yhtenä alle-
kirjoittajana

• MTV3 23.09. Valokuvanäyttelyn karuus totta 
myös tänään: Osa asunnottomana lapsesta as-
ti. Jutussa haastateltu matalankynnyksen esi-
mies Jussi Lehtosta.

• 28.9. ePress-tiedote Valtakunnallinen Asunnot-
tomien yö 17.10.2015.

Lokakuu: 
• 12.10. ePress: Asunnottomien yö 17.10: Tapah-

tuma jota ei pitäisi olla.
• 12.10. Demokraatti: Taas on aihetta muistut-

taa: ”Asunnottoman yö on kylmä, pitkä, pimeä 
ja yksinäinen. 

• 13.10. Umami: Tapahtuma, jota ei pitäisi olla. 
• 13.10. Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara Korppi-

radiossa.
• 14.10. Radio Helsinki: Sanna Tiivolan haastat-

telu 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 Hyvinkääl-

lä, Asunnottomien yön tarina.
• 10/2015 Perussuomalainen: Artikkeli Asunnot-

tomien yöstä, haastateltu asunnottomia ja toi-
minnanjohtajaa.

• 16.10. Ilkka. ”Asunnottoman ikuinen haave, 
oma nimi omassa ovessa”. Haastateltu toimin-
nanjohtajaa. 

• 16.10. Yle: Asunnottomuus uhkaa kääntyä nou-
suun: ”Heitä voi pian olla jopa 10 000”. Haas-
tateltu 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 asun-
nottomuuden. Vva ry:n puheenjohtaja Pirkko 
Vuorinen ja kokemusasiantuntija Tapio Män-
tynen haastattelussa. 

• 16.10. Yle Lahti: Tapio katkaisi kuuden vuo-
den asunnottomuuden. Vva ry:n puheenjoh-
taja Pirkko Vuorinen ja Tapio Mäntynen haas-
tattelussa. 

• 16.10. Yle Kuopio: Tapio katkaisi kuuden vuo-
den asunnottomuuden. Vva ry:n puheenjoh-
taja Pirkko Vuorinen ja Tapio Mäntynen haas-
tattelussa. 

• 16.10. The Voice: Kodittoman yö on pitkä, kyl-
mä 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. ”Asunnotto-
muus uhkaa lähteä kasvuun”, juttu Asunnot-
tomien yöstä sekä järjestösihteeriltä kommentti. 

• 17.10. Verkkouutiset: Asunnottomat vaarassa 
joutua tilapäismajoitukseen. 

• 17.10. Helsingin Sanomat. Asunnottomien 
yöhön liittyen haastateltu toiminnanjohtajaa. 

• 17.10. ePress: Asunnottomien yön tulet sytty-
vät tänään klo 19.00 yli 20:llä paikkakunnalla. 

• 17.10. Yle Kuopio: Presidentille väkevää ylei-
söpalautetta Helsingin illassa. Sanna Tiivolan 
haastattelu uutisessa. 

• 17.10. Yle: Presidentille väkevää yleisöpalautet-
ta Helsingin illassa – katso Niinistön reaktiot 
videolta. Sanna Tiivolan haastattelu. 

• 17.10. MSN: Presidentti tapasi kodittomia 
– asunnottomien yötä vietettiin eri puolil-
la maata. 

• 17.10. Radio Auran Aallot: haastatteli toimin-
nanjohtajaa.

• 17.10. Radio Vega: haastatteli matalan kynnyk-
sen toiminnan esimiestä.

• 18.10. Iltalehti: Presidentti sai ronskia palau-
tetta asunnottomien yössä. 

• 19.10. Suomen uutiset: Kaupungin vuok-
ra-asunnot kiven alla – 10 vuotta turhaan asun-
tojonossa. Haastattelussa Sanna Tiivola 

• Yle Fem uutiset 17.10. harjoittelija Emmi Koi-
visto haastattelussa 

• Lahtiradio haastatteli pj Pirkko Vuorista ja ko-
kemusasiantuntija Tapio Mäntystä. 

Marraskuu:
• 16.11. ePress: Sumppitempaus rantautuu Suo-

meen. 
• 27.11. Soundi: Joulumaa ei ole entisellään Ai-

no Vennan käsittelyn jälkeen. Vva ry:n tuki-
konsertista juttu. 

Joulukuu:
• 24.12. Kansan Uutiset. Henkilöreportaasi Vva 

ry:n päätoimittaja ja kokemusasiantuntija Rei-
jo Pipisestä. 

• 31.12. TVYtter –näköislehti: Asunnottomien 
yöstä ja Vva ry:stä puhetta. 
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Järjestöllä oli voimassa vuonna 2015 valta-
kunnallinen rahankeräyslupa POL-2014-
17525. Koko varainhankinnan tuotot 
olivat vuonna 2015 59 728,03 euroa ja 
varoja käytettiin mm. matalan kynnyk-
sen toiminnan käyttökuluihin. Lopullinen 
selvitys rahankeräyksen käytöstä toimite-
taan poliisihallitukseen sekä jäsenistölle ja 
sidosryhmille vuonna 2017.

Varainkeräyskampanja
Varainkeruukampanja www.vihdoinko-
tiin.fi. toteutettiin uudestaan vuoden vii-
meisellä neljänneksellä. Kampanjan aika-
na haluttiin tuoda näkyväksi yhdistyksessä 
tehtävää matalan kynnyksen työtä. Kam-
panjassa hyödynnettiin sosiaalista mediaa 
(Facebook, Instagram, Twitter). Varain-
keruuta varten palkattiin Omat avaimet 
-hankkeessa työskennellyt henkilö.

Järjestö sai tekstiviestilahjoituksia vuon-
na 2015 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Pietarin asunnottomuus-
järjestö Nochlezhka
26.–28.10 Järjestösihteeri kävi kerto-
massa asunnottomien osallistamisesta 
järjestön toimintaan ja kokemusasian-
tuntijoiden osaamisen hyödyntämisestä 
palvelujen suunnittelussa sekä osallistui 
itse Nochlezhkan varainhankinta -koulu-
tukseen. Syntyi kampanja Sumppitempa-
us asunnottomien hyväksi ja järjestön va-
rainhankintaan panostettiin loppuvuonna 
muun muassa jakamalla julkisilla paikoil-
la ja sosiaalisessa mediassa GoHomeless 
-kampanjan flaijereita.

 
Sumppitempaus asunnotto-
mien hyväksi
Marraskuun 27. pv Vva ry ja helsinkiläiset 
kahvilat toteuttivat yhdessä Sumppitem-
pauksen asunnottomien hyväksi. Tempa-
us oli osa järjestön Vihdoin kotiin -varain-
hankintakampanjaa. 

Päivän aikana kahviloissa kerätty kah-
vimyyntituotto käytettiin järjestön ma-
talankynnyksen toiminnan tukemiseen. 
Tempauksesta tiedotettiin aktiivisesti so-
siaalisen median avulla. 

Kahvia ja teetä asunnottomien hyväk-
si kävi juomassa yhteensä 432 henkilöä. 
Tempaukseen mukaan lähteneet kahvilat 
olivat: Rupla, Street Gastro, Sarjakuvakes-
kus, Helsingin kahvipaahtimo, Cafe Talo, 
Käpylän Majakka, Malmin torikahvila ja 
Plaza Mocca sekä Makers Kahvila. Ko-
ko Sumppitempauksessa kerätty tuot-
to käytettiin Yökeskus Kalkkersin au-
kioloon joulunpyhinä.

VARAINHANKINTA
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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 

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 sosiaali- 
ja terveyslautakunta
Espoon kaupungin sosiaali-
ja terveyslautakunta 
Stiftelsen 7 Sjunde mars

SEKÄ KAIKKIA 
YHTEISTYÖKUMPPANEITA!
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Omat avaimet -hanke oli Vva ry:n in-
novatiivinen kehittämishanke vuosille 
2012–2014. Pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämis- ja poistamisohjelman jatko-
kauden (PAAVO 2) rinnalle luodun hank-
keen tavoitteena oli hyödyntää asunnot-
tomien ja asunnottomuutta kokeneiden 
asiantuntemusta palvelujen suunnittelus-
sa aina toteutukseen asti. Hanke toteutet-
tiin neljässä PAAVO-kunnassa: Lahdessa, 
Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella. 

LAHTI

Apilakadun asumispalveluyksikön asumis-
päivystys- ja tukiasunto-osastolla osallistut-
tiin toiminnallisen sisällön suunnitteluun. 
Toimija oli paikallinen kokemusasiantunti-
jaryhmä Lahden hanketyöntekijän johdolla. 

Lisäksi aloitettiin ympärivuorokautisen 
kriisipisteen resurssikartoitus ja luotiin ko-
kemusasiantuntijoiden vaikuttajaverkos-
toa valtakunnalliselle tasolle, tavoitteena 
osallistua palveluiden suunnitteluun, ak-
tivoida asunnottomia kansalaisina sekä 
vaikuttaa yleisemmällä tasolla asenteisiin. 

Paikalliset kokemusasiantuntijat ke-
hittivät hankkeen yhteyshenkilön johdol-
la vertaistukityötä. Nimetyt edustajat jat-
koivat eri työryhmissä.

JYVÄSKYLÄ

Kultalakintien asuinrakennus nuorille ai-
kuisille: hanketyöntekijän kokoama asun-
nottomien ja asunnottomuutta kokenei-
den ryhmä suunnitteli ja toteutti yhdessä 
työntekijöiden kanssa rakennuksen perus-
korjaus- ja muutostyöt. 

Ryhmä kehitti yhteisöllisyyden ja osal-
lisuuden toimintamalleja: kuinka yksikön 
asunnot tulisi korjata, mitä asuntoihin tu-
lisi rakentaa ja mikä olisi asumisyksikön 
pihaympäristön funktio.

Paikalliset kokemusasiantuntijat osal-
listuivat sosiaaliviraston kautta. Sitou-
tuminen tämänkaltaiseen työskentelyyn 
osoittautui haasteelliseksi ja ryhmän jä-
senmäärä vaihteli. 

Tapaamisiin osallistui lisäksi sosiaali-
viraston työntekijöitä ja JNP:n (Jyväsky-
län Nuoriso- ja Palveluasunnot) edustajia. 
Hankkeessa suunniteltiin myös Sosiaali-
sen isännöinnin yhteyteen elämänhallin-
taryhmää ja osallistuttiin yöajan kriisipis-
teen tarvekartoitukseen.

Hanke edisti kokemusasiantuntijan 
saamista osaksi sosiaalitoimiston kehittä-
vää työyhteisöä (asunnottomien tai asu-
misen tukea tarvitsevien palvelut ja tu-
kitoimet).

Omat avaimet -hanke
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KUOPIO

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n 
uudisrakennushankkeeseen osallistumi-
nen: Sateenkaaritalon toimintayksikköön 
rakennetaan pienasuntoja ja päiväkeskus. 
Hanketyöntekijä toi suoraan arkkitehdil-
le tietoa paikallisilta kokemusasiantunti-
joilta. 

Heitä tavoitettiin mm. Likolahden 
asuinyhteisön kautta, jossa kehitettiin pai-
kan yhteisöllisyyttä. Hanketyöntekijä ra-
kensi myös ammattilaisverkostoa Kuopi-
on ja Lahden välille sekä teki kartoitusta 
Nuorisoasuntoliitto ry:n asumisen hank-
keeseen. 

Kaupungin sosiaalitoimen kanssa teh-
tiin yhteistyötä Natte-hankkeen puitteissa. 
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys kiin-
nostui kokemusasiantuntijuuden hyö-
dyntämisestä ja konsultoi Omat avaimet 

-hanketta; uusien arviointimallien kehit-
tämisessä asumisneuvontaan, yhdyskunta- 
ja lähityömuotojen kehittämisessä sekä yh-
distyksen vapaaehtoistyön rakentamisessa. 

TAMPERE 

Osallistuminen A-killan tehostetun tuen 
asumisyksikön jatkoyksikön suunnitte-
luun: Osana PAAVO2 -ohjelmaa uudis-
tettiin Härmälän tupa ja rakennettiin uu-
si osa. Päihtyneiden päiväkeskus Huoltsun 
(Treen kaupunki) kanssa yhteistyö oli tii-
vistä. Tavoite oli luottamuksen saavutta-
minen ja yhteistyöverkosto, josta löytyy 
tulevia kokemusasiantuntijoita. Hanke-
työntekijä osallistui mm. Huoltsun kä-
vijäkokouksiin, kokkikerhoon ja retkille.

Poimintoja hankkeen 2015 vuoden 
toiminnasta:

Kolmen vuoden Omat avaimet -hank-
keelle haettiin vuodelle 2015 jatkoaikaa, 
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jotta hankkeesta riippumattomista syistä 
viivästynyt työ saataisiin päätökseen. Yh-
teistyökunnissa tehtävä työ saattoi tarvita 
suunniteltua pitempää aikaa mm. paikal-
listen palvelutuottajien kilpailutusproses-
sien, kaavoitusten ja kaupunkien taloudel-
lisen tilanteen vuoksi.

Hankkeen viimeisenä vuonna yhteis-
työkunnissa keskityttiin siihen, että hank-
keen aikana luodut toimijoiden väliset yh-
teistyöverkostot jatkaisivat toimintaansa 
myös hankkeen päätyttyä. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut 
kokemusasiantuntijakäytännön istuttami-
nen asunnottomien ja asunnottomuuden 
kanssa tehtävän työn sisälle. 

Hanketiimin työ tuotiin 
näkyväksi
 
Hankkeen yhdeksi kohderyhmäksi oli 
muotoutunut tutkijoista ja opinnäyte-
töiden tekijöistä koostuva ryhmä, johon 
kuuluivat mm. Diakonia-ammattikorkea-
koulun yliopettajana toimiva valtiotieteen 
tohtori, jonka kanssa 2014 loppuvuodesta 
Omat avaimet -hanke oli sopinut artikke-
lin laatimisesta yhteistyössä. 

Artikkeli julkaistaan vuoden 2016 ai-
kana ilmestyvään sosiaalityön asiakkuut-
ta käsittelevään teokseen ”Asiakkaasta ke-
hittäjäksi ja vaikuttajaksi”. Asian tiimoilta 
kokoonnuttiin kaksi kertaa, jolloin kes-
kustelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Ar-
tikkelia laatiessa käytettiin myös lukui-
sia hankkeeseen liittyviä olemassa olevia 
materiaaleja.

Keväällä Pro gradu -tutkielmaa ja väi-
töskirjaa tekevä yliopisto-opiskelija haas-
tatteli hankkeen työntekijöitä. Huhtikuus-
sa toimittaja seurasi muutaman kerran 
hanketyöntekijöiden työskentelyä ja haas-
tatteli yhtä. Artikkeli julkaistiin Noste-leh-
dessä (2/2015) otsikolla Kokemuksen sy-
vä rintaääni. Omat avaimet -hanke haki 
huhtikuussa mukaan myös World Habi-
tat Awards -kilpailuun.

Feantsan julkaiseman Homeless in Eu-
rope -lehden toimituskunta pyysi Omat 
avaimet -hanketta laatimaan artikkelin ke-
vään numeroon, jonka teemana on Parti-
cipation: Inclusion, Empowerment and 
Routes Out of Homelessness. 

Artikkelissa kuvattiin hankkeen aika-
na esiin nousseita yhteistyön sujuvuuden 
kannalta tärkeitä teemoja, kuten luotta-
muksellisen suhteen merkitystä. Lisäk-
si tuotiin esille onnistumisia ja haasteita. 
Artikkeli julkaistiin myös suomen kielel-
lä. Molemmat versiot on luettavissa www.
asuntoensin.fi-sivustolla osoitteessa:

http://www.asuntoensin.fi/asunto_en-
sin/info/ajankohtaista.

Vuoden aikana hankkeeseen palkatut 
kokemusasiantuntijat osallistuivat hank-
keen ja kaupungin välisiin työryhmätapaa-
misiin, kokemusasiantuntijoiden omiin 
suunnittelukokouksiin sekä olivat suo-
raan yhteydessä rakentajiin, arkkitehteihin 
ja LVI-suunnittelijoihin. Suora yhteyden-
pito  varmisti muutosten tekemisen suun-
nitelmiin rakentamisvaiheessa. 

Muutoksilla oli vaikutusta kohteen 
myöhemmälle palvelujen käytölle ja pal-
veluihin sitoutumiselle. 
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Hanketyöntekijät osallistuvat PAAVO 
2 ja ohjelmakauden aikana aloitettujen 
hankkeiden ohjausryhmien kokouksiin.

Hanketyönte-
kijät osallistuivat 
Lahdessa pidet-
tyyn Vertaisohjaa-
jatoiminnan ke-
hittämispäivään. 
Hankkeen esitte-
lyssä tuotiin taus-
tatietojen lisäksi 
hankkeen aikana 
esille nousseita ko-
kemusasiantunti-
jatyötä mahdol-
listavia teemoja ja 
haasteita: luottamus, asenteet, motivointi 
ja vaikutusmahdollisuudet. Näitä teemoja 
käytiin jälkeenpäin läpi myös muissa ta-
paamisissa sekä kuvattiin tärkeinä havain-
toina hankkeen loppuraportissa. 

Toukokuussa Vva ry:n etsivän työn 
tiimi vieraili Lahdessa. Vierailun tarkoi-
tuksena oli kartoittaa yön aikaista asun-
nottomuustilannetta Lahdessa ja pohtia 
tarvetta yökeskuksen perustamiselle. Vie-
railun aikana nähtiin ainoastaan yksi ka-
dulla liikkuva asunnoton, vaikka paikal-
listen työntekijöiden mukaan heitä olisi 
kaupungissa enemmän. 

Kuntien työntekijät ilmaisivat tarpeen-
sa muulle yhteistyölle järjestön kanssa 
hankkeen päätettyä. Pitkään asunnotto-
muuskentällä toimivan järjestön osaami-
nen koettiin tärkeäksi ja tukea kaivattiin 
tilanteen kartoittamisessa, asiakas/asukas 
palautteiden keräämisessä sekä palvelu-

suunnittelussa ja kehittämisessä. 
Edellisen vuoden aikana kerättiin jat-

kuvasti palautetta ja arvioitiin tehtyä 
työtä sekä on-
nistumisia yh-
teistyökunnista. 
Yhdistyksen tie-
dottaja ja hanke-
vastaava haastat-
telivat hankkeen 
yhteistyötahoja 
ja hanketyönte-
kijät taas paikal-
lisia kokemus-
asiantuntijoita. 

Omat avai-
met -hanke päättyi syyskuun lopussa. Nel-
jän hankevuoden aikana toteutettu työ-
prosessi kirjattiin loppuraporttiin, joka 
toimitettiin RAY:lle joulukuussa. 

 Kokemukseen perustuvaa erityisosaa-
mista kaivattiin kunnissa, ja kunnat ilmai-
sivat tarpeensa yhteistyön jatkumiselle. 
Hanketuloksia esiteltiin AUNE-valmis-
teluryhmässä, jolloin keskusteltiin myös 
jatkohankkeen suunnittelusta ja levittä-
mistä myös muihin kuntiin, jossa koke-
mustasiantuntijoiden työlle on kysyntää. 

Näin syntyi Omat avaimet 2: Koke-
musasiantuntijat kouluttajina ja kehittä-
jinä -projekti, jonka toteuttamiseen Vailla 
vakinaista asuntoa ry sai myönteisen rahoi-
tuspäätöksen Raha-automaattiyhdistyksel-
tä. Jatkoprojekti toteutetaan 2016–2018. 

Yhteenveto Omat avaimet -hankkeesta 
on luettavissa myös järjestön internet-
sivuilla. 
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HALLINTO JA TALOUS

Vva ry:n hallitus kokoontui yhteensä kah-
deksan kertaa vuoden aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haet-
tiin apurahaa asumisyhteisössä toteutetta-
vaan yhteisölliseen taideprojektiin, johon 
ei saatu rahoitusta. Raha-automaattiyhdis-
tykselle tehtävää tuloksellisuus- ja vaiku-
tusselvityksen tekemistä varten palkattiin 
ulkopuolista apua. Omat avaimet -hank-
keen väliraportti toimitettiin myös RAY:l-
le maaliskuussa.

Tilintarkastajan laatima AUP-raportti 
tilintarkastuksen lisäksi toimitettiin Ra-
ha-automaattiyhdistykselle ensimmäis-
tä kertaa. Tilintarkastaja otti raportissa 

kantaa rahoittajan pyytämiin erityisky-
symyksiin. 

Vva ry jätti toukokuun lopussa Ra-
ha-automaattiyhdistykselle kaksi hanke-
hakemusta; elinkautisvankien projektin 
sekä Omat avaimet -hankkeen jatkopro-
jektin ”Kokemusasiantuntijat kouluttaji-
na ja mentoreina”. 

Suomen kulttuurirahastolta ja Taiteen 
edistämiskeskukselta haettiin avustusta 
asumisyksikössä vuonna 2016 toteutet-
tavaan osallistavan teatterin menetelmiä 
hyödyntävään hankkeeseen. 

Syyskuun viimeinen päivä Raha-auto-
maattiyhdistykselle jätettiin hakemukset 

Vva ry:n hallitus kokoontui 25.8. Vartiosaaressa. Vapaaehtoiset esittelivät kesän aikaan-
saannoksia sekä valmistivat hallitukselle 3 ruokalajin illallisen. Kokouksen lisäksi jäsenet
tutustuivat kesällä remontoituun vierasmökkiin sekä sepän pajaan. 
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Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 
30.3. ja syysvuosikokous Vepan tiloissa 
29.9. Kokouksessa hyväksyttiin toimin-
tasuunnitelma 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 postitet-
tiin jäsenille. 

Sääntömääräiset 
vuosikokoukset 2015

koskien matalan kynnyksen toimintaa se-
kä asunnottomuuden vastaista työtä sekä 
jatkohakemus Omat avaimet -hankkeelle. 

Rahankeräysselvitystä varten pyydet-
tiin tilintarkastajalta lausunto ja se toi-
mitettiin poliisihallitukselle syyskuun lo-
pussa. Yhdistys haki Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta järjes-
töavustusta Vartiosaaren ja Soldiksen päih-
teettömiin toimintoihin. Etsivän työn 
vanha kulkuneuvo myytiin 6000 eurolla 
ja tilalle hankittiin leasingauto PriceWa-
terHouseCoopersin jouluavustuksella. Es-
poon kaupungin sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalta haettiin avustusta etsivän työn 
toteuttamiseen Espoossa vuonna 2016. 
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Henkilökunta kokoontui lähes kuukausit-
tain koko henkilöstön kokoukseen, jossa 
käytiin läpi ajankohtaiset asiat. Toimipis-
teet pitivät myös omat kehittämispäivän-
sä vuoden aikana. Työvalio- ja työsuojelu-
toimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden 
aikana. Toimikunta teki työsuojelun toi-
mintaohjelman, aloitti henkilöstön koulu-
tussuunnitelman sekä tasa-arvosuunnitel-
man teon ja valitsi työsuojeluvaltuutetun 
sekä varavaltuutetun. Molemmat valtuu-
tetut kävivät koulutuksen. 

Työntekijöillä oli mahdollisuus va-
lita itselleen joko kulttuuri- tai liikun-
taseteleitä tai vaihtoehtoisesti työmat-
kaseteleitä. Seteleistä maksettiin pieni 
omavastuuosuus. Työyhteisön kehittä-
mis- ja virkistyspäivä pidettiin 29.4. Es-
poon Korpilammella. Päivän aikana oli 
mahdollisuus hierontaan ja saunomiseen. 

Päivä päättyi yhteiseen illalliseen. Työter-
veyshuollon kautta työsuhteessa olevien 
oli mahdollisuus ottaa kausi-influenssa-
rokotus sekä saaressa ja ulkona työsken-
televien punkkirokotus.

Opintoihinsa liittyvän harjoittelun teki 
Vva ry:llä yhteensä 6 opiskelijaa vuoden 
aikana. Yksi henkilö aloitti suorittamaan 
koevapauteen liittyvää työelämäharjoit-
telua järjestön toimistolla huhtikuus-
sa, harjoittelu keskeytyi. Omat avaimet 
-hankkeen vastaava jäi toukokuun alusta 
opintovapaalle. Hänen tehtäviään siirtyi 
hoitamaan hankkeen kokemusasiantunti-
ja. Eurooppalaisen työntekijävaihto-ohjel-
man kautta Vva ry:n toimintaan tutustui 
unkarilainen sosiaalityöntekijä syyskuussa 
(Leonardo Staff Exhange Program). 

Asumisneuvoja toimi maaliskuussa Säl-
likodissa näyttöä suorittavan opiskelijan 

H E N K I LÖ K U N TA
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työntekijäarvioijana seuraten työskente-
lyä ja osallistuen kolmikantaan perustu-
vaan arviointikeskusteluun. Asumisneu-
voja osallistui myös näytön vastaanottajan 
lisäkoulutukseen Diakoniaopistolla. Lisä-
koulutusten ansiosta asumisneuvoja kyke-
nee vastaanottamaan jatkossa sekä päihde-
työntekijöiden että lähihoitajien näytöt. 

Toiminnanjohtaja aloitti ylemmät am-
mattikorkeakouluopinnot Turun Taidea-
katemiassa elokuun lopussa.

Se osa henkilöstöstä, joilla ei ollut voi-
massa EA1:stä, suoritti kurssin sekä osal-
listui paloturvallisuus- ja alkusammutus-
koulutukseen syksyllä.

Toiminnanjohtajan kesälomasijaise-
na toimivat järjestösihteeri ja asumisyk-
siköiden esimies sekä matalan kynnyksen 
ohjaaja. Työehtosopimuksen mukaises-

ti työntekijöiden henkilökohtaisia sekä 
taulukkopalkkoja korotettiin 1.7. 0,6 %. 
Yhdistys muisti henkilökuntaansa joulu-
na S-ryhmän lahjakortilla sekä Linnan-
mäen huvilahjakortilla, jolla tuettiin las-
tensuojelutyötä.  

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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Vailla vakinaista asuntoa ry ylläpi-
tää tarkoituksensa toteuttamisek-
si asumistoimintaa. Järjestöllä on 

tällä hetkellä kaksi asumisyksikköä, jois-
sa on yhteensä 95 asuntoa. Asumisyksiköt 
toimivat asunto ensin -periaatteen mukai-
sesti ja asukkaat tulevat asumaan Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
kautta. Järjestö tuottaa asuntoihin tuki-
palvelut. Sällikoti asumisyksikössä järjestö  
vuokraa tilat Helsingin Diakonissalaitok-
sen säätiöltä, ja toimii asukkaiden vuok-
ranantajana.

Asumisyksiköihin palkattiin kaksi yö-
työntekijää, jotka tekevät vuoroviikoin 
yötyötä molemmissa asumisyhteisöissä. 
Yötyöntekijöiden käyttöön ostettiin asu-
misyksiköiden välillä kulkemista helpot-
tava pieni auto. 

A S U M I S -

Jukin 50v. juhlat Vartiosaaressa

86



A S U M I S - P A L V E L U T

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 Sällikodis-
sa. Kaksi asukasta kotiutui Tervalammen 
kuntoutuksesta ja yksi lähti vankilaan. 
Helmikuussa soitettiin usein ambulans-
si, ja sairaalassa käytiin usein. Lähihoita-
ja-opiskelija suoritti opintoihinsa liitty-
vän kolmen viikon työharjoittelujakson 
Sällikodissa. Opiskelija veti asukkaille si-
säkeilailua ja bingoa. Maaliskuussa lähi-
hoitaja-opiskelija antoi työhönsä liittyvän 
näyttöviikon Sällikodissa. Yksi Sällikodin 
ohjaajista päätti työsuhteensa ja hänen ti-
lalleen palkattiin uusi ohjaaja saman kuu-
kauden aikana. Naistenyksikön tiloissa 
pidettiin 13.3. päivätanssit, johon myös 
Sällikodista osallistuttiin.

Helmikuussa kuolleen asukkaan muis-
totilaisuus pidettiin Sällikodissa 13.4. 
Huhtikuussa asukas Sällikodista oli pari 
viikkoa töissä yhdistyksen Vertais- ja ver-
taistoiminnan keskus Vepassa. Pihalla gril-
lattiin vappupäivänä. Lähihoitaja-opiske-
lija suoritti opintoihinsa liittyvän kolmen 
viikon työharjoittelujakson. Sällikodin 
opiskelija oli työssä muualla saman ajan. 

Puoli vuotta muualla ollut asukas 
muutti 13.5. takaisin Sällikotiin helmi-
kuussa kuolleen asukkaan tilalle. Sälliko-

ASUMISYHTEISÖ 
SÄLLIKOTI
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din miehiä oli Lohjalla mökkeilemässä 
26.–29.5. Yhdistyksen ylläpitämässä ke-
sänviettopaikassa Vartiosaaressa oli asu-
kas Sällikodista viikon ajan.  Pihalla gril-
lailtiin juhannuksena.

Heinäkuussa asukkaiden kanssa tehtiin 
retkiä, mm. Talvipuutarhaan ja Linnan-
mäelle. Sällikodin pihalla oli tikanheittoa 
15.7. Seuraavana päivänä henkilökuntaa 
ja kuusi asukasta tekivät päiväretken Var-
tiosaareen. Yksi asukkaista jäi saareen. 

Sällikodissa tapahtui vakava väkivallan-
teko heinäkuussa. Uhri joutui sairaalaan, 
tekijä ei enää palannut asumaan Sälliko-
tiin. Elokuun 8. päivä työntekijä ja kolme 
asukasta Tervalammen kartanon kuntou-
tuskeskuksessa järjestetyille vuosittaisille 
Elotreffeille. D-talon asukkaiden kanssa 
pidettiin yhteisiä grillauspäiviä elokuussa, 
ja asukkaat ja työntekijät Sällikodista gril-
lasivat oman väen kesken 23.8. 

Lähihoitajaopiskelija suoritti opintoi-
hinsa liittyvä työharjoittelujakson asumi-
syksikössä. Samaan aikaan Sällikodissa 
oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskele-
va suoritti muualla oman harjoittelunsa. 
Kuolleen asukkaan muistotilaisuus pidet-
tiin 19.8. Sällikodissa.

Syksy 2015
Syyskuussa kaksi työntekijää osallistui 
kahteen eri koulutukseen: Ensiapu1 se-
kä työsuojelukoulutus. Koko Sällikodin 
henkilökunta osallistui alkusammutus- ja 
paloturvallisuuskoulutukseen 28.9. Kaksi 
työntekijää ja neljä asukasta tekivät mök-
kiretken Kirkkonummelle 15.–18.9.  Toi-
minnanjohtaja, unkarilainen vaihtotyön-

tekijä sekä toiminnanjohtaja vierailivat 
leirillä yhden yön. Työntekijä ja opiskeli-
ja viettivät asukkaan kanssa päivän Varti-
osaaressa.  Sällikodin asukas oli syyskuus-
sa kaksi viikkoa Vartiosaaressa. 

Asukkaiden toivomuksesta käynnistyi 
omatoiminen aamupuuroprojekti, joka 
kesti yhden viikon. Asukas Junailijanku-
jan asumisyksiköstä kävi remontoimas-
sa tyhjän asunnon uutta asukasta varten. 
Lähihoitajaopiskelija oli näyttöviikolla 
Sällikodissa. Vastaavasti yksikön oma lä-
hihoitajaopiskelija antoi samaan aikaan 
näytön muualla. Osa Sällikodin työnte-
kijöistä osallistui Vva ry:n opinto- ja vir-
kistysmatkalle Tukholmaan. 

Kansalaistoiminta-areenalla vietettiin 
2.12. Sällikodin ja naisten yksikön asuk-
kaiden ja henkilökunnan yhteiset pikku-
joulut. Kuun lopussa Sällikodin miehet 
leipoivat tarjoiluja pikkujouluihin.

Työntekijöiden työyhteisöpäivä pidet-
tiin 9.12. Entisen asukkaan siunaustilai-
suus pidettiin Malmin kappelissa 10.12. 
Työntekijä ja asukas kävivät 14.12. katso-
massa Hartwall Areenalla Jokereiden jää-
kiekko-ottelun. 

Joulun alla laulettiin henkilökunnan ja 
asukkaiden kesken joululauluja ennen yh-
teisöruokailuja. Aattona Sällikodissa nau-
tittiin yhteinen jouluateria. Työntekijä ja 
yhteisön kolme asukasta osallistuivat jou-
lupäivänä Diakonissalaitoksen kirkossa 
joulumessuun. Samana päivänä oli mah-
dollisuus myös osallistua yhteiseen ruo-
kailuun. Uudenvuoden aattona oli illal-
la yhteisruokailu.
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Junailijankujan asumisyhteisöstä muut-
ti yhteensä 15 asukasta omaan itsenäi-
seen vuokra-asuntoon vuonna 2015.

Kolme työntekijää päätti työsuhteensa 
vuoden aikana ja yksi jäi äitiyslomalle. 
Asukkaiden palvelumaksujen omavastuu-
osuuksia jäi tilinpäätökseen saamiseksi 
3793,49 eur. 

Yhdistys aloitti palvelutoiminnan Junai-
lijankujan asumisyhteisössä 31.12.2014. 
Toiminta aloitettiin nopealla rytmillä kil-
pailutuksen jälkeen. Helsingin kaupungin 
kanssa tehtiin sopimus samassa talossa ole-
vien 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 luot-
tamus syventyivät pikkuhiljaa. Asukas-
kokoukset aloitettiin ja yhteisön toimin-
takomitea perustettiin. Asukaskokousten 
ruuan laittoon osallistui muutama asukas 
eri kertoina. Joka-aamuiset puurohetket 
ja iltapäiväkahvit vakiintuivat osaksi yh-
teisön toimintaa. 

Asukkaiden kanssa käytiin keilaamassa 
ja lahjoituksena saatiin mm. biljardipöytä. 
Mäkelänrinteen uimahallin kanssa tehtiin 
sopimus asukkaille maksuttomista uinti-
kerroista. Yhteen huoneeseen tehtiin kun-
toiluhuone lahjoitusvälineistä. 

Keväällä tehtiin asukkaiden kanssa retki 
Vartiosaareen. Retkelle osallistui 7 asukas-
ta ja kolme ohjaajaa.  Taloon järjestettiin ti-
la käsitöitä (mm. savitöitä) varten. Kuu-
si asukasta osallistui savitöiden tekemiseen. 
Ne asukkaat jotka halusivat, tekivät sovittu-
ja töitä verottoman ahkeruusrahan turvin.  

Junailijankujan
 asumisyhteisö
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Asumisyhteisössä vietettiin puurojuhlaa joulukuussa 

Asukkaat ideoivat ja toteuttivat elokuvien katseluseinän yhteistilaan
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Ohjaajat loivat verkostoja Uusix-vers-
taalle savitöiden tiimoilta. Lisäksi hen-
kilökunta aloitti säännölliset ympäris-
tökierrokset lähialueilla. Huhtikuussa 
kiinnitettiin erityisen paljon huomiota 
talon ulkopuolisten henkilöiden liikku-
miseen talossa, pyrkimyksenä luoda tur-
vallisemmat ja rauhallisemmat puitteet 
asumiselle. 

Yksi asukas toimi huhtikuun aikana 
”talonmiehenä” talossa. Hänen tehtävä-
nään oli huolehtia lähi-
alueen siisteydestä. Sama-
ten toinen asukas hoiti 
aamiaisen kattamisen ja 
siivouksen ahkeruusrahaa 
vastaan. Yksi asukas hyö-
dynsi Vva ry:n saliban-
dyvuoroa Aurora-talossa, 
vaikka talolle saatiin han-
kittua useampi sählymai-
la lahjoituksena sosiaalista 
mediaa hyödyntäen.  Li-
säksi asukkaiden käyttöön 
hankittiin uusi asukastietokone vanhen-
tuneen tilalle. 

Toukokuussa henkilökunta teetti itsel-
leen Vva ry:n logolla varustetut hupparit 
+ t-paidat ympäristötyötä varten. Yksityi-
nen lahjoittaja lahjoitti asukkaille lakanoi-
ta, mattoja ja täkkejä. Tervalammen kar-
tano lahjoitti Junailijankujan väen iloksi 
taimia ja kukkia. 

Juhannuksena asukkaat ja henkilökun-
ta grillasivat pihalla, tunnelma oli mukava 
ja asukkaat tyytyväisiä. Vartiosaareen teh-
tiin 25.6. uusintareissu: mukana viisi asu-
kasta, joista yksi teki saaren kaikkien aiko-

jen kalastusennätyksen. 
Kesäkuussa sosiaalisen median kautta 

laitettiin ilmoitus, että asumisyksikköön 
kaivataan patjoja. Sosiaalinen media osoit-
ti jälleen voimansa: Arctia Shipping lah-
joitti 35 patjaa sekä runsaasti paloturval-
lisia lakanoita. 

Heinäkuussa neljä asukasta irtisanoi 
asuntonsa: yksi jättäytyi tietoisesti asun-
nottomaksi ja toinen muutti yhteen tyt-
töystävänsä kanssa ja kolmas sai yksityisen 

vuokra-asunnon pää-
kaupunkiseudun ulko-
puolelta.

Edellä mainittujen 
lisäksi yksi asukas pää-
si muuttamaan Asu-
misen tuen (ASTU) 
pienasuntoon. Loppu-
kuusta sisään muutti 
kaksi miestä, joista toi-
nen oli asunut pitkään 
soluasunnoissa ja toi-
nen majaillut perheen-

sä luona. Heinäkuun aikana yksi asukas sai 
häädön vuokravelkojen takia ja yksi kävi 
ASTU:ssa haastattelussa, ja tuli sijoitetuk-
si pienasuntojonoon. 

Koska muuttoliikenne oli vilkasta hei-
näkuun aikana, asukkaille tarjottiin mah-
dollisuutta siivota tyhjien asuntojen pinto-
ja ahkeruusrahaa vastaan. Asukkaat olivat 
tyytyväisiä mahdollisuuteen.  Yksi asukas 
oli viikon ajan Vartiosaaressa maksusi-
toumuksella: viihtyi hyvin ja olisi halun-
nut myöhemmin toiseksi viikoksi, mutta 
ei saanut sitoumusta. 

Kuun lopulla ohjaaja ja asukas kävi-
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vät tutustumassa STOP huumeille ry:n 
päivätoimintaan, mutta asukas koki kä-
vijäkunnan olevan siellä liian nuorta hä-
nen makuunsa. Yksi asukas kävi syksyllä 
metsäretkellä ja metsähommissa ohjaajan 
kanssa kahden. Eräs asukas hankki itsenäi-
sesti keikkatyötä siivousalalta. 

Elokuun lopussa Laurea-ammattikor-
keakoulun sosionomiopiskelija aloitti 10 
viikkoa kestävän harjoittelun Junailijanku-
jalla. Yhdistyksen kaksi työntekijää kävivät 
25.9. pitämässä kirpputoria ja grillasivat 
asukkaiden kanssa. Asumisyksikön ohjaa-
ja houkutteli yhdessä harjoittelijan kanssa 
asukkaita lähtemään mukaan asunnotto-
mien yöhön. Asukkaat eivät innostuneet 
yhteislähdöstä, mutta tapahtumassa ta-
vattiin kuitenkin kymmenisen asukasta. 
Arman Alizad kävi kuvausryhmän kans-
sa kuvaamassa uuteen dokumenttiin jak-
soa, ja yhtä asukasta ja ohjaajaa haastatel-

tiin lokakuun lopussa. 
Stiftelsen Sjunde Mars Fondenin avus-

tuksen turvin Junailijankujalla kaksi taitei-
lijaa ja toiminnanjohtaja järjestivät asukkail-
le iltamat sekä puurojuhlan ennen joulua. 
Avustusta käytettiin myös henkilökunnan 
koulutuskertaan vuoden 2016 alussa. 

Yhteisen ideoinnin seurauksena kokous-
tilan seinä maalattiin projektorin kuvaan so-
pivaksi. Yksi asukas ja tämän ystävä hankki-
vat ohjaajan kanssa tarvikkeet ja maalasivat 
seinän. Laurea-ammattikorkeakoulun opis-
kelijat toteuttivat myös toiminnallisen pro-
jektin syksyllä asumisyksikössä.

Lokakuussa Junailijankujalle saatiin yksi-
tyisiltä lahjoittajilta kuntoiluvälineitä, vaat-
teita ja astioita. Lisäksi henkilökunta ja yksi 
asukas hakivat erilaisia lahjoituksia Malmin 
ja Munkkiniemen palvelutaloista sekä Riis-
tavuoren palvelukeskuksesta. 

Kakkukeisarilta saatiin lahjoituksena 

Asumisyhteisön asukkaat vierailivat Vartiosaaressa. Myös purjeveneessä asunut 
asunnoton mies vietti aikaa saaressa.
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kakkuja ja leivonnaisia, joita tarjottiin 
päiväkahveilla, ja niitä annettiin palkkio-
na pienistä vapaaehtoistöistä. Asumisyh-
teisö sai lahjoituksena lippuja myös Joke-
reiden lätkämatsiin. Asumisyksikön osalta 
jokainen lippu meni hyötykäyttöön. Lip-
puja saatiin lisää myös pienempiin pelei-
hin. Myös maaotteluun saatiin yksi ”inva-
lippu”, sisältäen avustajapaikan.

Joulukuussa City Mission järjesti jou-
lujuhlan ja kokoussali oli avoin asukkail-
le ja heidän tuttavilleen.

Jouluaattona asukkaille tarjoiltiin jou-
luateria. Tilaisuus oli miellyttävä ja run-
saslukuinen. 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 häiriköin-
tiä. Usein asialla olivat talon ulkopuoliset 
asukkaat. Kaksi asukasta sai asumisestaan 
varoituksen (metelöintiä, häiriköintiä, uh-
kaa ja välinpitämättömyyttä asunnon kun-
toa ja hoitamista kohtaan). 

Yhden asukkaan koirien hoidon lai-
minlyönnistä jouduttiin tekemään eläin-
suojeluilmoitus: koirat otettiin eläinlääkä-
rin toimesta huostaan. Yötyöntekijä joutui 
muutaman kerran väkivallan kohteeksi.
Kkriisiasunnoissa asuvan asukkaan koira 
puri kerran ja kerran toinen asukas tönäi-
si työntekijää viereisessä rappukäytävässä. 

Useat asukkaat ilmaisivat epätietoisuut-
ta itse maksettavaa palvelumaksua koh-
taan, ja tilinpäätökseen jäi palvelumaksujen 
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omavastuuosuuksia saamisiksi yhteensä 
3793,49 euroa.

Palohälytyksiä talossa tuli säännölli-
sen epäsäännöllisesti. Yksi asunto paloi 
käyttökelvottomaksi. Tilanteen laukai-
si lähes aina kärventynyt ruoka/likainen 
hella ja uuni. Asukkaita huomautettiin 
uunien puhtaudesta ensimmäisessä asu-
kaskokouksessa tammikuussa. 

Toukokuussa Junailijankujalla kävi 
kaupungin palotarkastaja yhdessä isän-
nöitsijän kanssa tekemässä tarkistuksen 
koko rakennukseen. Joitakin puutteita ha-
vaittiin, ja huoltopyynnöt tehtiin huolto-
yhtiölle. Työterveyslääkäri sekä -hoitaja 
työterveyshuollosta kävivät 22.4. tekemäs-
sä työpaikan riskikartoituksen. Työnteki-
jöiden keskuudesta valittiin turvallisuus-
vastaava Junailijankujalle. 

Poistumisturvallisuusselvitys päivitet-
tiin ja lähetettiin kaupungin kirjaamoon 
syyskuussa. Asumisyksikön huoneistokoh-
taiset paloturvallisuustarkastukset tehtiin 
marraskuun alussa: tarkastettiin palova-
roittimien ja hälytysjärjestelmän toimi-
vuus sekä mahdollinen asunnossa oleva 
palokuorma.

Kesäaikaan ympäristötyön näkökulmas-
ta haastavaa oli Junailijanaukion läheisyydes-
sä juopottelevat asukkaat kavereineen. Au-
kiolla pyöri isoja äänekkäitä porukoita, joita 
henkilökunnan toimesta jouduttiin hajotta-
maan. Suuremmilta selkkauksilta kuiten-
kin vältyttiin.

Kaikki ei mennyt kuten 
Strömsössä…
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”Alueen asukas kävi eräänä päivänä 
syyskuussa kertomassa, että lähialueen 
puistossa on sammunut mies. Henkilö-
kunta kävi katsomassa tilanteen: henkilö 
ei ollut Junailijankujan asukas ja hä-
nelle soitettiin ambulanssi. Muistutettu, 
että mikäli havaitsee elottoman ihmisen, 
tulisi viipymättä soittaa 112.”

Elokuun aikana asumisyksikössä ha-
vaittiin ludeongelma ja siihen puutut-
tiin. Kaupungin kanssa sovittiin ongelman 
myötä, että ulkopuolinen yritys tarkistaa 
asunnot neljännesvuosittain ja tekee tar-
vittavat toimenpiteet. Asumisyksikössä 
tapahtui elokuun aikana pieni, sähkölait-
teesta alkunsa saanut tulipalo. Asukas sai 
palossa häkämyrkytyksen ja asunto tuhou-
tui asumiskelvottomaksi. 

Päästyään pois sairaalasta, asukkaalle 
saatiin järjestettyä asunto tyhjillään ole-
vaan väistöasuntoon. Tulipalon myötä 
huomattiin puutteita hälytinjärjestelmäs-
sä, ja niitä lähdettiin selvittämään laitteis-
ta vastaavan firman kanssa. Yhdessä asun-
nossa tapahtui myös pieni tulipalon alku 
sängyssä, joka saatiin hallintaan alkusam-
mutuksella. Lokakuun lopussa tuntema-
ton 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 ohjeista-
maan vieraansa myös noudattamaan nii-
tä. Lisäksi asukkaiden lemmikit aiheut-
tivat henkilökunnalle päänvaivaa, joten 
yhdessä ASTU:n kanssa tehtiin päätös, et-
tä jatkossa taloon ei sijoiteta ihmisiä, joil-
la on lemmikki.
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