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• Perehdymme yksilöllisesti kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä toteutamme tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi
• Teemme vaikuttamistyötä usealla eri areenalla:
paikallisesta tasosta kansainväliseen tasoon
• Tuotamme asumispalveluja kahdessa eri asumisyksikössä asunto ensin -periaatteen
mukaisesti
• Tuotamme, välitämme ja viestimme ajankohtaista tietoa asunnottomuudesta yhteiskunnallisessa keskustelussa
• Järjestämme tapahtumia ja osallistumme
asunnottomuutta käsitteleviin tilaisuuksiin
• Perehdymme lainsäädäntöön sekä ajankohtaiseen asuntopolitiikkaan
• Osallistumme asunnottomuusjärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön FEANTSA:n toimintaan ja eurooppalaisen asunnomuutta
kokeneiden HoPe-verkoston toimintaan
(Homeless People)
• Olemme mukana lukuisissa eri hankkeissa ja
tuotamme Omat avaimet 2 -Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -hanketta
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Matalan kynnyk
työ – kaikkina sen
vuorokauden aikoin
a
Matalan kynnyksen työ
tarkoittaa ruohonjuuritason toimintaa asu
nnottomien henkilöiden parissa. Toimintaa
mme kuuluu vertais- ja vapaaehtoistoimi
nnan keskus Vepa,
yökeskus Kalkkers, ets
ivän työn yksikkö
Yökiitäjä, päihteettömät
toimintakeskukset
Vartiosaari ja Soldis, asu
misneuvonta, liikkuva tukityö & palveluo
hjaus ja maahanmuuttoasiantuntijan pa
lvelut.

V

Miksi olemme olemassa
• Koska jokainen ihminen kyke
nee asumaan itsenäisesti,
mikäli hän saa siihen riittävät olos
uhteet ja tuen
• Asunto on ihmis- ja perusoikeus,
eikä sen puuttumista
voida hyväksyä missään olosuhte
issa
• Jotta jokaiselle järjestyy ihmisar
voinen asumispaikka
kohtuullisessa ajassa
• Olemme ainoa asunnottomien
edunvalvontajärjestö
Suomessa
• Vaikutamme yksilötasolla asun
nottomien tilanteeseen ja
yhteiskunnallisella tasolla lainsääd
äntöön

Keitä olemme

ailla vakinaista asuntoa
ry on asunnottomien
itsensä jo 30 vuotta sitten
perustama kansalaisjärjestö, jonka tarkoitukse
nsa on varmistaa, että
kaikille järjestyy mahdollisu
us itsenäiseen asumiseen.
Järjestö
osallistuu aktiivisesti asunto
poliittiseen keskusteluun
ja varmistaa, että asunnottomien
ääni tulee kuulluksi päätök
senteon kaikilla tasoilla.
Puolustamme subjektiivista
ja ehdotonta oikeutta hyvään
asumiseen ja omaan kotiin
sekä jokaisen oikeutta olla
aktiivinen kansalainen.
Teemme yhteistyötä virkam
iesten ja poliitikkojen kanssa
.
Järjestämme erilaisia tila
isuuksia: seminaareja, kes
kusteluja, kansalaistapahtumia
sekä mielenilmauksia. Kok
oamme
yhteen asunnottomuudesta
kiinnostuneita ihmisiä ja pyr
imme
luomaan osallistumismahd
ollisuuksia erilaisille toimijoil
le.
Olemme aatteellisesti sito
utumaton ja poliittisesti riip
pumaton yhdistys. Yhdisty
ksen toiminnasta vastaa jäse
nkokouksen vuosittain valitse
ma hallitus. Hallitukseen
valitaan
myös asunnottomuutta kok
eneita henkilöitä.

Asumispalvelut
Yhdistys tuottaa asumispalveluja Sällikodin
ja Junailijankujan asumisyksiköissä asunto
ensin -periaatteen mukaisesti. Asukkaat
tulevat asumaan Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston kautta, asuntoja on yhteensä 98 kappaletta. Vva ry
tuottaa asuntoihin tukipalvelut. Vva ry ei
omista eikä vuokraa asuntoja. Sällikodin
tilat järjestö vuokraa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöltä, ja toimii siten asukkaiden vuokranantajana.
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Järjestö- ja vaikuttamistoiminta vuonna 2016
Järjestön vuosi oli melkoinen, ja hienoja tapahtumia täynnä!
Täytimme myös pyöreät 30 vuotta!
Järjestöesittely
va ry:n toimintaa esitellään laaja-alaisesti vuoden mittaan lukuisille vieraileville ryhmille. Säännöllisiä vieraita ovat
etenkin ammattikorkeakoulut. Suurin osa järjestöesittelyistä pidetään toimistolla järjestösihteerin
puolesta, mutta hyvin usein esittelyihin osallistuu
myös toinen työntekijä. Toimintaan käydään lisäksi
tutustumassa usein Vepassa, asumisyksiköissä sekä
Kalkkerssissa.
P.s. lähetimme vuoden aikana 13 kappaletta lehdistötiedotteita ja kannanottoja, lue niistä lisää sivulta 29.
Tammikuussa toiminnanjohtaja osallistui SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry:n Järjestöjohdon tammifoorumiin.
Helmikuussa voitimme RAY:n Vaikuttavaa!
-tunnustuspalkinnon matalan kynnyksen työstämme – mikä sen parempaa kuin saada kunnianosoitus tehdystä työstä!
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Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. järjestimme
hygieniatuotekeräyksen sosiaalisessa mediassa.
Keräys oli suuri menestys, ja sen ansiosta tuotteita
pystyttiin jakamaan yksiköissä koko vuoden ajan.
Maaliskuussa hallituksen varapuheenjohtaja ja
yhdistyksen työntekijä pitivät puheen Joukkovoimanimisessä mielenosoituksessa. Lisäksi maahanmuuttoasiantuntija tapasi sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtaja Maija Anttilan hätämajoituskysymykseen liittyen.

Huhtikuussa osallistuimme Suomen Sosiaalifoorumiin, jossa Vva ry ja Päiväkeskus Hirundo
järjestivät keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa
näytettiin Borislav Borisovin dokumenttielokuva
liikkuvista EU-kansalaisista sekä käytiin paneelija yleisökeskustelu aiheesta. Järjestö oli mukana
myös Sosiaalifoorumin suunnittelu- ja ohjausryhmässä sekä vastuussa Rauha ja oikeudenmukaisuus -teemasta.
Huhtikuussa oli yhdistyksen historian toinen
Sumppitempaus, jonka Vva ry oli lanseerannut
ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2015. Lue lisää
tempauksesta sivulta 30.
Tv-kanava Nelonen näytti huhtikuussa Arman
Alizadin dokumenttiohjelman asunnottomuusjakson, jossa Vva ry oli näkyvästi esillä. Samoin
Marja Kurikan Ilman kotia -dokumenttiprojekti
näytettiin TV1:llä. Näistä lisää sivulla 29.
Huhtikuussa toimistolla oli taide- ja valokuvanäyttely India Impressions, jossa oli esillä Darina
Rodionovan ja Aleksandr Tarasovin teoksia.
Toukokuussa saimme kutsun Ympäristöministeriön kuulemistilaisuuteen AUNE -toimenpideohjelman (2016–2019) valmistelun johdosta.
Toiminnanjohtaja osallistui tilaisuuteen, jonka jälkeen
ohjelmaluonnos esiteltiin pääministeri Juha Sipilän
hallitukselle periaatepäätöksen tekemistä varten.
Toukokuussa tapahtui: liikkuvan tuen työntekijä
oli Kujaton kanssa Kallio Kukkii tapahtumassa,

Vva ry oli Maailma kylässä -festareilla esittelemässä
toimintaa yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa,
kaksi vertaistyöntekijäämme esittelivät järjestöä Vertaistukimessuilla 22.5. Toukokuun lopussa oli vielä Siististi
Siviiliin -tapahtuma Sörnäisissä, jossa työntekijät pitivät
järjestön esittelypöytää.
Asunnottomien yön tapahtumaa alettiin suunnitella
kesäkuussa – kansalaisliikkeen ensimmäinen kokous
pidettiin ennen lomien alkua.
Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara on koonnut ja kirjoittanut
kirjaa asunnottomista nuorista vuoden aikana yhdessä
valokuvaaja Arto Timosen kanssa. Naamat -kirjan
kustantaa Into, ja se ilmestyy vuonna 2017.
Elokuun lopulla järjestö lähetti Helsingin kaupunginvaltuutetuille muistion ”Taustatietoa hätämajoituksesta
jokaiselle kuuluvana oikeutena”, johon oli koottu perus- ja
ihmisoikeusnäkökulmat nojaten voimassaoleviin ja velvoittaviin säädöskokoelmiin, niin kansallisiin kuin kansainvälisiin sopimuksiin.
Toiminnanjohtaja piti syyskuussa toiminnanjohtajaseuran
ja RAY:n yhteistilaisuudessa Meripotissa tulevaisuuspuheen järjestöjen näkökulmasta.
Yökiitäjät osallistuivat Helsingin etsivän työn verkoston
kokoukseen 19.9.
Vva ry:ltä pyydettiin kirjallinen lausunto Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaokselle
syyskuussa.
Lokakuun alussa olimme M/S SOSTE koulutus- ja
verkostoitumisristeilyllä, joka on syksyn suuri tapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Omat avaimet2
-hanke piti laivalla koulutustilaisuuden Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia kohtaamisesta. Tilaisuudessa oli
paljon kuulijoita paikalla.

Lokakuussa on yhdistyksen vuoden päätapahtuma Asunnottomien yö, jolloin järjestötoiminta keskittyy tapahtuman ympärille. Lue lisää tapahtumasta s. 31. Samana
päivänä pidetään myös perinteinen Asunnottomuuspäivän seminaari. Seminaarissa Omat avaimet2 -hanke
piti esittelypöytää ja hankkeen työntekijä osallistui päivän
aloituspaneeliin, lisäksi toiminnanjohtaja piti tilaisuudessa
osallistavan teatteriesityksen.
Asukasliiton valtakunnallinen asumisalan seminaari
oli 29.–30. lokakuuta, johon toiminnanjohtaja osallistui.
Tilaisuuden teemana oli: Kansantalous kohenee – entä
mihin suuntaan kohtuuhintainen asuminen on menossa?
Marraskuussa maahanmuuttoasiantuntija ja matalan
kynnyksen toiminnan esimies olivat yhteistyön suunnittelutapaamisessa HDL:n Suojattomat -hankkeen kanssa.
Hallituksen varapuheenjohtaja oli 1.11. THL:n järjestämässä
Mistä kannustinongelmat johtuvat ja miten vähentää niitä?
-tilaisuudessa sekä 7.11. eduskunnan Pikkuparlamentissa
pidetyssä Kuluttajaparlamentin täysistunnossa.
Yhdistys täytti 30 vuotta 16.12.! Juhlaa vietettiin
avoimin ovin Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus
Vepassa sekä toimistolla. Samalla oli Vva ry:n dokumenttielokuvan ensi-ilta!
Maahanmuuttoasiantuntija osallistui järjestöjen tiedotusja keskustelutilaisuuteen 19.12. Ulkoministeriössä YK:n
UPR-ihmisoikeuksien yleismaailmallinen määräaikaistarkastelun puitteissa. Tilaisuudessa annettiin lausunnot
Suomen kansallisesta raportista.
Loppuvuoden yllätyssuureksi tapahtumaksi ja
kruunuksi hienolle vuodelle tuli vielä tapaus-Wolt
Lahjoita ateria kodittomalle, josta voi lukea lisää s. 30.

Osallistuminen – olimme mukana
vuonna 2016 myös näissä tilaisuuksissa:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
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•
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Y-Päivä
Olipa kerran velka -koulutus
Menestyvät järjestöt koulutus- ja verkostointiseminaari
Olisinpa kotona – julkistamistilaisuus
Kumppanuustalo Arttelin ja Huoltsun 3-vuotissyntymäpäivät
Verkostokehittäjät -seminaari Arviointi asumisen tukityön tukena
Sosiaalialan asiantuntijapäivät Jyväskylässä
Verkostoyhteistyövierailu Sanaskoti-kuntoutusyksikössä
Wertsi-päivät Järvenpään sosiaalisairaalassa
Keravan vankilassa teemapäivä opintopoluista
Kehitetään yhdessä! Verkostokehittäjät ja AUNE – yhdessä kohti asunnottomuuden ennaltaehkäisyä
Toiminnan tulosten ja vaikutusten seurannan merkitys ja mahdollisuudet
järjestöille -verkkoluento
SOSTE:n Kokeilemalla kehittäminen -koulutus
A-klinikkasäätiön ja Päihdelinkin Päihdetiedotusseminaari
Vierailu ja tutustumiskäynti Hietaniemenkadun palvelukeskukseen
Ympäristöministeriö: keskustelutilaisuus AUNE-toimenpideohjelman
toteutuksesta
Rikosseuraamuslaitoksen AUNE aloitusseminaari
Järjestöjohdon syysfoorumi
Yhteispalaveri hätämajoituksen järjestämisestä
Onnettomuustutkintaseminaari
Taide ankkuroituu osaksi sote-palveluita -seminaari
Järjestöt näkyväksi -verkkokoulutus
Järjestöhautomon Järjestöjen tarina kuviksi -koulutus
Järjestö 2.0 – Rubic-aamu
Tehokkaan vaikuttamistyön ABC
Kutsuseminaari: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen
Eduskunnan Pikkuparlamentti: Välityömarkkinoiden merkitys työllisyyden
edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä
Emmauksen 50-vuotisjuhla
Mielenterveyspäivät Kuopiossa
Sosiaalialan Työnantajien liittokokous
Mielenterveysmessut Helsingissä
Nuorisosäätiön glögitilaisuus
Kumppanilounas Allergia- ja astmaliiton Allergia-talolla
Kriminaalihuollon tukisäätiön joulupuuro
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Verkostoyhteistyö ja valtakunnallinen
vaikuttamistoiminta 2016
Vaikutamme asunnottomuuden asiantuntijana useissa työryhmissä ja verkostoissa.
Vva ry:n työntekijät osallistuivat useilla eri foorumeilla asunnottomien edunvalvontaan
sunnottomuuden ennalta-ehkäisyn
kuntastrategiat (2016–2018) on

ARA:n hallinnoima hanke, jossa rakennetaan ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen kaupunkiin. Hanke toimii myös osana
AUNE-ohjelmaa, ja sen työhön osallistuu myös Omat
avaimet2 -hanke.

Vokista kotiin -pilottityöskentelyn loppuseminaari pidettiin 8.11. Omat avaimet2 -projektin
koordinaattori sekä järjestön maahanmuuttoasioiden asiantuntija osallistuivat pilotin yhteenvetoon ja arviointiin 20 muun ammattilaisen kanssa.

Asuntopolitiikan
kehittämiskohteita koskeva tutkimus
Järjestön edustaja sai kutsun fokusryhmäkeskusteluun. Fokusryhmä käsittelee asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskevaa tutkimusta, joka on eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama.

Setlementin asumisen toimikunta
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Setlementtiliiton liittohallituksen nimittämät toimialakohtaiset toimikunnat valmistelevat, kehittävät
ja seuraavat Setlementtiliiton toimintaa ja strategian toteutumista operatiivisella tasolla. Vva ry:n
toiminnanjohtaja oli vuonna 2016 toimikunnan
jäsen (ollut yhteensä kolme kautta, joka on maksimiaika. Yksi kausi on kaksi vuotta).

SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry
on valtakunnallinen kattojärjestö, johon kuuluu yli
200 jäsenjärjestöä. Osallistumme vuodessa moniin
tapahtumiin, koulutuksiin ja seminaareihin, joita
SOSTE järjestää.

Toiminnanjohtajaseura
Toiminnanjohtajaseura on verkostoyhteistyötä ja
vertaistukea yhdistysten toiminnanjohtajien välillä.

KUJATO – Kurvin
alueen järjestötoimijat
Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijajärjestöjen Kujato-verkostossa ammattilaiset ja
vertaiset toimivat yhdessä. Kujaton tavoitteena on
tarjota vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille mahdollisuus päästä eri toimijoiden erityisosaamisen piiriin. Kujaton toiminnassa on mukana
12 järjestöä. Liikkuvatuki koordinoi Vva ry:n osalta
Kujatoa ja osallistui ja edusti useissa eri tapahtumissa vuoden aikana. Työntekijä suunnitteli yhdessä
Suomen Lumpeen ja Kujaton kanssa C-Hepatiit-

A

ti-haittojen ja hoidon neuvontaa, josta järjestettiin
kaksipäiväinen koulutus.

kaupungin ja eri järjestöjen vertaistyöntekijöitä sekä
ammattilaisia paremman yhteistyön merkeissä.

Suomen palveluohjausyhdistys SPO

Paperittomat-hanke ja verkosto on Pako-

Liikkuvan tukityön työntekijä pyydettiin SPO:n työvaliokuntaan. Tavoite on tuoda marginaaleissa elävien kansalaisten tavoittamisen malleja palveluohjauksellisen työn kehittämiseen.

laisneuvonta ry:n alainen hanke, joka ylläpitää verkostoa, jossa Vva ry:n maahanmuuttoasiantuntija
on myös mukana.

VETY-verkosto on pääkaupunkiseudun huumeidenkäyttäjien vertaistyön ja vertaistukitoimintaa
järjestävien tahojen yhteistyöverkosto. Liikkuvan
tukityön työntekijä koordinoi Vva ry:n puolelta verkoston toimintaa. Työntekijä järjesti verkoston Yhteisellä asialla ja samalla viivalla -seminaaria Vva ry:n
osalta. Tilaisuudessa pyrittiin tavoittamaan Helsingin

Liikkuvan tukityön työntekijä suunnitteli yhteistyössä SPO:n, Suomen Lumpeen, Kujaton ja
Krisin kanssa haasteellisissa elämäntilanteissa
olevien ihmisten kontaktien säilyttämisen monimuotoisia tavoitteita.

Maahanmuuttoasiantuntijan verkostoyhteistyö on laajamittaista. Asiantuntija tekee
paljon yhteistyötä monien asunnottomien maa-

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma Aune 2016–2019
sunnottomuustyö on valtionhallinnossa
Ympäristöministeriön koordinoimaa. Vva
ry on ollut historian aikana mukana kaikissa asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävien ohjelmien työssä. Jatkoksi Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO:lle
(2008–2015) on asetettu nykyinen valtakunnallinen AUNE-ohjelma, jonka toteutuksessa Vva
ry on monin tavoin aktiivinen ja tärkeä toimija.
Tämän lisäksi Vva ry:n Omat Avaimet2 -hanke
tukee konkreettisella työllään ohjelman tavoitteiden toteuttamista. Ohjelmaan kuuluu kolme
laaja-alaista ja teemaltaan erilaista työryhmää,
joilla on erillisiä hankkeita, ohjaus- ja koordinaatioryhmiä, ja joiden työssä olemme mukana:

• Vva ry:n toiminnanjohtaja osallistui AUNE:a
valmistelevan Asunnottomuutta ehkäisevät
tukipalvelut ja niiden vaikuttavuuden parantaminen -työryhmän työhön.
• Omat Avaimet2 -hanketyöntekijä ja toiminnanjohtaja toimivat AUNE:n koordinaatioryhmän jäseninä.
• Yhdistyksen edustajat on kutsuttu myös
ohjelman ohjausryhmän jäseniksi.
• Aune – verkostokehittäjät -hankkeen jäsen
on Vva ry:n aluetyöntekijä ja hankevastaava.
Vva ry:n tj on hankkeen ohjausryhmän jäsen
ja hankkeen ns. pienen asiantuntijatiimin
jäsen on aluetyöntekijä/hankevastaava.

• Uudet asumis- ja palveluratkaisut -hankkeeseen kuuluvassa Vokista kotiin! –
yhteiskehittämisen pilotti -ryhmässä toimivat Vva ry:n hankekoordinaattori ja
maahanmuuttoasiantuntija.
• AUNE:n maahanmuuttotyön työryhmään
kuuluu Vva ry:n maahanmuuttoasiantuntija.
• Maahanmuuttoasiantuntija osallistui ympäristöministeriön asiantuntijafoorumiin maahanmuuttajien asunnottomuudesta.
• AUNE-viestintäverkoston jäsen on Vva ry:n
osalta tiedottaja. Viestintäryhmä aloittaa varsinaisen työskentelyn vuonna 2017.

hanmuuttajien ja oikeudettomassa asemassa olevien siirtolaisten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Näitä ovat
vuoden 2016 aikana olleet muualla mainittujen lisäksi Hirundo, Vapaa liikkuvuus
-verkosto, Global Clinic, Emmaus Helsinki,
Erityisdiakonia, Sininauhasäätiö, Helsingin
kirkot ja seurakunnat sekä yksittäisiä kaupunginhallituksen ja kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäseniä.

Kohtaamisia umpikujassa on verkostoyhteistyönä toteutettava matalan
kynnyksen tukemisen palvelu. Liikkuvan
tukityön työntekijä tapaa useita kertoja kuukaudessa asiakkaita tämän yhteistyö-palvelumuodon kautta. Yhteistyö tapahtuu Vihreän Keitaan päihdetyöntekijän kanssa.

V

Liikkuvan tukityön työntekijä oli mukana
Myllypuron kirkon kanssa Kodittomien yön tapahtuman suunnittelussa ja
valmistelussa.
Iso-Britannian televisiokanava BBC
vieraili marraskuussa Sällikodissa haastattelemassa asukkaita. BBC teki ohjelmaa
asunto ensin -periaatteesta, jolla on Suomessa onnistuttu ainoana maana Euroopassa vähentämään asunnottomuutta. Vva
ry toteuttaa asunto ensin -periaatetta asumisyksiköissään. Sällikodin asukkaat ovat
nyt tuttuja myös briteille!

Kansainvälinen yhteistyö
uonna 1998 Vva ry liittyi eurooppalaisten asunnottomuusjärjestöjen
kattojärjestön FEANTSA:n jäseneksi,
jonka toimintaan se osallistuu aktiivisesti. Toiminnanjohtaja on ollut FEANTSA:n yhteiskunnallisen
osallisuuden työryhmän jäsen vuodesta 2007.
Vuonna 2016 osallistuimme neljään
FEANTSA:n kansainväliseen tilaisuuteen
• Toiminnanjohtaja ja kokenut asiantuntija
osallistuivat FEANTSA:n osallisuustyöryhmään Skotlannissa 13.–16.3. Glasgow
Homeless Network koulutti ryhmää Shared
Solutions -mallin käyttämisessä. Euroopan
asunnottomien verkosto HOPE piti epävirallisen kokouksen.

• Toiminnanjohtaja, tiedottaja ja kaksi kokenutta asiantuntijaa osallistuivat kesäkuussa
Brysselissä FEANTSA:n kv-seminaariin Leveraging the European consensus
to win the fight against homelessness ja
vuosikokoukseen sekä HOPE -verkoston
kokoukseen. Toiminnanjohtaja piti työpajan
Experience the Shared Solutions participatory methodology in practice Key question to participants. Työpajaan osallistui 40
henkilöä.
• FEANTSA:n tutkimuskonferenssi Asunnottomuus ja sosiaalityö Euroopassa 23.9. Kööpenhaminassa. Matalan kynnyksen toiminnan esimies, asumispalvelujen vastaava
ja sairaanhoitaja osallistuivat konferenssiin.

• Hallituksen varapuheenjohtaja (myös
kokenut asiantuntija) ja toiminnanjohtaja osallistuivat 8.–9.12. FEANTSA:n osallisuusryhmän tapaamiseen Aalborgissa,
Tanskassa.
Maahanmuuttotyöntekijä ja matalan kynnyksen
esimies osallistuivat Euroopan parlamentin
siirtolaisuutta koskevaan seminaariin Brysselissä helmikuun puolessa välissä.
Heinäkuussa Vva ry:n hallituksen varapuheenjohtaja (myös kokenut asiantuntija) osallistuivat
yhdessä lahtelaisen vertaisohjaajan kanssa historian ensimmäiselle HOPE:n leirille Saksan
Freistattissa. Leiri oli suunnattu asunnottomille
ja asunnottomuutta kokeneille.

Elokuussa Vva ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani Stig Badentorph tanskalaisesta asunnottomien järjestöstä SANDista oli yhdistyksen
vieraana Vartiosaaressa.
Marraskuussa yhdistyksen toiminnanjohtaja
osallistui SOSTE:n järjestöjohdon opintomatkalle
Berliiniin, jossa tutustuttiin maahanmuuttajatyöhön ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisprosessiin. Toiminnanjohtaja osallistui lisäksi
Verkostokehittäjät-hankkeen opintomatkalle
Barcelonaan 27.11.–1.12. Opintomatkan tavoitteena on AUNE-ohjelmaan kuuluvien kumppaneiden liittäminen kansainväliseen verkostoon,
jotka tekevät asunnottomuustyötä. Lisäksi haetaan oppia toimivista käytänteistä.
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Tarinoita matalan kynnyksen kävijätyöstä vuodelta 2016
sumisneuvoja auttoi miestä, joka oli
nukkunut asuntovaunussa. Kaupunki oli
kuitenkin päättänyt viedä vaunun kaatopaikalle ympäristöä roskaavana tekijänä. Tämän jälkeen mies on majaillut kaverilla ja metsässä. Mies
kertoi olevansa nälissään ja kylmissään. Asumisneuvoja otti yhteyttä kaupungin virkailijaan mainiten
puoltavia seikkoja, joita ovat mm. miehen pitkäaikaisasunnottomuus ja vuokravelattomuus.
Liikkuvan tuen työntekijä vei ja saattoi erään
psykoottisuudesta ja vahvoista harhoista kärsineen
henkilön psykiatrian vastaanotolle. Tukityötä jatkettiin osastolta uloskirjaamisen jälkeen, kun työntekijä
selvitteli yhteistyössä ulosottoviranomaisen ja sosiaalityöntekijän kanssa kävijän solmuun menneitä
asioita.
Kalkkerssiin saapui mies, joka oli yli 60-vuotias,
helsinkiläinen ja asunnoton. Hän ei halua käyttää
Hietaniemenkadun palvelukeskuksen palveluita.
Käynyt Vva ry:n asumisneuvojalla ja jonottaa
kaupungin asuntoa. Yöpyy Kalkkerssissa joka yö.
Nuori syyrialainen henkilö, joka ei ole vastaanottokeskusten kirjoilla, on paperiton ja kadulla. Sai
Yökiitäjiltä englanninkielisen infopaketin, ja
infottu myös hätämajoituspaikoista.
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Parikymppinen nainen pääsi velkaohjelmaan ja sai
lopulta Nuorisosäätiöltä asunnon käytyään asumisneuvojan vastaanotolla kaksi kertaa.

Amk-tutkintoa opiskeleva nainen kärsi pahasta sisäilmaongelmasta ja sai asumisneuvonnan puollon
ja lääkärilausunnon jälkeen Vvo:lta asunnon, johon
oli tyytyväinen, ja jossa pystyi asumaan.
Noin 40-vuotias naishenkilö hakeutui liikkuvan
tuen työntekijän luo saadakseen keskusteluapua
vaikeaan elämäntilanteeseensa. Keskustelun jälkeen
sovittiin tapaamisia noin 3 kertaa viikossa, jotta
kokonaistilanteeseen saatiin selkeyttä, ja että voitiin
keskustella myös pidempiaikaisista tavoitteista. Vaihtoehtoja mahdollisista hoidoista mielenterveyspalveluiden puolelle selvitellään palveluohjauksellisen
työn edetessä.
Ulkomaalainen mies, joka oli tullut työnhakuun
Suomeen, saapui Kalkkerssiin. Henkilön passi oli
kadonnut, eikä hänellä ollut paikkaa missä yöpyä.
Vietti kaikkiaan 20 yötä Kalkkerssissa. Tilannetta
selvitetty maahanmuuttoasiantuntijan ja toisen Vva
ry:n työntekijän kanssa.
Yökiitäjät tavoittivat noin kolmekymppisen ulkomaalaistaustaisen henkilön, joka oli tullut Tukholmasta Helsinkiin elokuussa. Mies oli selvästi nälissään, ja hänelle annettiin Vepasta iltapalaa ja
vaatteita. Yökiitäjät ohjasivat henkilön Vapaa liikkuvuus -neuvontaan saamaan apua virallisissa asioissa.
Liikkuvan tuen työntekijä vei keskusteluapua
Itä-Helsinkiin nuorelle mieshenkilölle, jolla päihderiippuvuus ja vakavia mielenterveysongelmia.
Henkilön lähiomainen on ottanut aikoinaan liikkuvaan tukeen yhteyttä. Tukisuhde on pitkäaikainen,
mutta kyseisen henkilön tilanteessa on tapahtunut
jo paljon edistymistä. Esimerkiksi erilaisia kuntouttavan työtoiminnan muotoja on jo keskusteluissa
pystytty pohtimaan.

Huolestunut kansalainen toi taksilla Kalkkerssiin
ulkomaalaisen miehen, jonka oli löytänyt myöhään
värjöttelemästä ulkoa. He olivat menneet ensin
Hietaniemenkadun palvelukeskukseen, mistä henkilökunta soitti Kalkkerssiin ja varmisti samalla, että
meillä on kävijälle tilaa. Miehellä on vakava ja säännöllistä hoitoa vaativa perussairaus. Hän vietti
yhden yön Kalkkerssissa. Hänet ohjattiin eteenpäin
maahanmuuttajien neuvontapalveluihin.
Eräs vain hiukan keski-iän ylittänyt mies tavoitettiin asumasta metsästä. Mies oli kuullut puskaradion
kautta, että asumisneuvojalla on päivystyspiste
Vantaan Asukastila Kafnetissa. Mies saapui tapaamiseen, jossa häntä kuunneltiin, ja hän sai pitkästä
aikaa lämmintä ruokaa syödäkseen. Mies ei olisi
halunnut mennä sosiaalitoimistoon, mutta meni
loppujen lopuksi asumisneuvojan rohkaisemana.
Yökiitäjät tavoittivat miehen Hakaniemen metroasemalta torkkumasta. Kävijä on kotoisin muualta
Etelä-Suomesta, kirjat nyt Helsingissä. Viettänyt
öitään rapuissa ja lehtilaatikoissa. Kävijä vietiin Kalkkerssiin, jossa sai iltapalaa ja lepoa.
Nuori asunnoton nainen, kotoisin muualta Suomesta,
tuli Kalkkerssiin toisen kävijän mukana. Kertoo
kulkevansa ja asuvansa ympäri Suomea. Jäi ulos,
kun kaverit jättivät, eikä ollut paikkaa minne mennä.
Keski-ikäinen helsinkiläinen nainen saapui Kalkkerssiin. Nainen oli saanut edellisenä päivänä
häädön, kävi Kalkkerssissa parina yönä.
Kuusikymppinen mies, joka on tullut Helsinkiin
pätkätöiden perässä. On nyt työtön ja majaillut
sisarensa luona. Yökiitäjät tapasivat henkilön
kadulla ja ohjeistivat käymään sosiaalipalveluissa
saamassa neuvontaa ja toimintaohjeita. Miehellä
ei ollut minkäänlaista päihdeongelmaa ja hänen
terveytensä oli ok.

Helsingin kaupungin romaniperhetyön puolelta
oltiin yhteydessä liikkuvaan tukeen. Työntekijää
pyydettiin avuksi erään nuoren miehen asumisen
tukityöhön.
Asumisneuvoja tapasi vanhemman naisen
järjestön vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskuksessa Vepassa. Nainen kertoi kokeneensa menetyksiä kuluneen vuoden aikana ja kiertäneensä
terveyskeskuksia apua saamatta. ”Vepa on ainut
paikka, jossa hieman rauhoitun, koska siellä on
muitakin kaltoin kohdeltuja ihmisiä.” Asumisneuvoja soitti terveysaseman vastaanottoon ja naiselle
järjestyi aika. Kävijä kertoi olevansa tyytyväinen
saamaansa apuun.
Tuttavuutemme erään yli 60-vuotiaan kävijän
kanssa alkoi jo vuonna 2012, jolloin törmäsimme
häneen lähes konkreettisesti, kun kyseinen henkilö
oli jäädä polkupyörineen Yökiitäjän auton alle.
Kävikin ilmi, että hän oli asunnoton, jota osasimmekin epäillä. Teimme yli puoli vuotta töitä, ennen
kuin saimme luottamuksen rakennettua, sillä henkilö
oli hyvin varautunut. Kävijä majaili ulkona jopa
kylmänä talvena, suojanaan lämmityspuhallin ja
muovipressu. Yhteistyötä tehtiin eri toimijoiden
kanssa, ja talven jälkeen hän lopulta suostui muuttamaan asumispalveluyksikköön.
Nuorempi mies tavattiin Narinkkatorilta, hän oli
tullut pätkätöiden perässä Helsinkiin, mutta ei
halunnut kertoa kotikuntaansa. Mies oli majaillut
enimmäkseen sukulaistensa luona. Yökiitäjä
ohjeisti miestä muuttamaan kirjat Helsinkiin, jos
toivomuksena on jäädä tänne.
Liikkuvan tuen työntekijä osallistui verkostopalaveriin erään henkilön asumisratkaisun löytämiseksi.
Pyyntö palaveriin tuli psykiatrian suljetulta osastolta.

Liikkuvan tuen työntekijä on ohjannut erästä
miestä sekä hänen läheisiään erityyppisiin tukipalveluihin, mm. kriisiterapiaan. Perhettä kohtasi traumaattinen tapahtuma, jonka seurauksena työntekijä oli yhteydessä eri viranomaisiin ja oli esimerkiksi
mukana psykiatrian erityispoliklinikalla.
Noin 60-vuotias pääkaupunkiseutulainen mies. Hän
on ollut asunnottomana vuosia, ja Kalkkers on
hänelle tuttu paikka. Hän on käynyt kaupungin asunnottomille tarjoamassa asumispäivystyksessä, mutta
todennut ettei palvelu sovellu hänelle ja kieltäytyy
menemästä sinne enää. Hän ei halua apua asumistilanteeseensa eikä päihdeongelmaan. Kalkkerssissa
mies syö ja lepää yön yli. Hänelle on kerrottu, että
Kalkkerssista ja järjestön muista toiminnoista saa
halutessaan ohjausta ja tukea asunnottomuuden
ja asioiden hoitamiseen. Tällä hetkellä lämmin ja
turvallinen yöpaikka sekä ruoka ovat hänen toivomansa tuki.
Moni asunnoton kertoi talvella asumisneuvojalle kylmyyden lisäävän heidän vaikeuksiaan
toimia asunnon saamiseksi, erään miehen sanoin:
”hemmetti kestäisin kyllä nukkua rapuissa, mutta
kylmää ilmaa virtaa selkään, joten olen matkustellut
metrolla ja junilla, jos kukaan frendi ei ole tavoitettavissa, ja kävelen loppuyön tunnit missä milloinkin”.
Asumisneuvoja vastaanotti asunnottoman naisen,
joka kertoi nukkuneensa tyttärensä sohvalla. Hänellä
ei ollut vuokravelkaa eikä maksuhäiriömerkintöjä, ja
hän oli ajautunut asunnottomaksi erotilanteessa,
jossa ex-mies oli päävuokralainen. Asumisneuvoja auttoi asunnon haussa tekemällä hakemuksia
ja olemalla yhteydessä vuokranantajiin. Nainen
sai järjestölle lahjoitettuja hygieniatuotteita, joista
hän oli hyvin mielissään. Nainen halasi asumisneuvojaa lähtiessään.

Nuorempi mies, joka on asunut päihteettömässä
asumisyksikössä, jossa kuitenkin päihteiden käyttöä.
Ei koe voivansa asua siinä ympäristössä. Selvitteli
päivisin asioita ja yöpyi Kalkkerssissa n. kaksi
viikkoa. Sai järjestettyä asunnon.
Auroran sairaalasta oltiin yhteydessä liikkuvan
tuen työntekijään ja pyydettiin tukihenkilöksi
sairaalan suljetulla osastolla käytävään palaveriin.
Tapaamisessa käytiin läpi sairaalasta pääsyn ajankohtaa, ja sen jälkeistä tukityön mahdollisuutta.
Eläkeikäinen mies käy Kalkkerssissa, koska ei
halua mennä Koisonrantaan. Asunto mennyt alta
syksyllä, ja henkilö ei ole ensimmäistä kertaa asunnottomana. Tuntee kyllä Vva ry:n palvelut. Asunnottomuuden myötä mies on alkanut käyttää alkoholia
suuremmissa määrin. Toiveissa hänellä on asunto
ja alkoholista pääsy. Hoitaa asioitaan aktiivisesti
sosiaalitoimiston kanssa ja saikin paikan asumisyksiköstä. Kalkkerssissa jutellaan kuulumisista, ja
miten asiat etenevät.
Venäläinen vanhempi mies on majaillut pitkään
eräässä yleisessä käymälässä. Yökiitäjät kävivät
wc:n oven takana kahdeksan eri kertaa, ennen kuin
kävijä aukaisi oven. Saivat kävijän yllättäen lähtemään yökahvila Kalkkerssiin, siellä hän ei kuitenkaan viihtynyt, vaan palasi lähes saman tien toiseen
wc:hen, eikä avaa ovea enää.
Yökiitäjät tavoittivat keski-ikäisen miehen Kampin
keskuksen edustalta. Kävijä on ollut asunnottomana puoli vuotta, avioero pääosin syynä tilanteeseen. Kävijä ohjattiin Kalkkerssiin. Kertoi, että on
menossa lähiaikoina tapaamaan omaa sosiaalityöntekijää Itä-Helsinkiin.

Kuvat Vilja Haralan Poste
Restante -näyttelykuvia
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Asumisneuvonta
hdistyksen asumisneuvoja palvelee kävijöitä, jotka ovat
asunnottomia tai asunnottomuusuhanalaisia. Asumisneuvoja ohjaa kävijöitä Helsingissä Vva ry:n toimistolla,
mutta on tiistaisin Vantaalla Asukastila Kafnetissa sekä A-killan
tiloissa Vaihde-ryhmän jäsenenä, antamassa asumisneuvontaa.
Neuvontaan pääsee tarvittaessa myös ilman ajanvarausta, mutta
aika on hyvä varata etukäteen. Asumisneuvoja auttaa ihmisiä
asuntohakemusten teossa, kirjoittaa puoltolausuntoja ja antaa
neuvontaa ja ohjausta asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa.
Asumisneuvojan työ on muutakin kuin asuntohakemusten
teossa auttamista. Asumisneuvoja Ulla tekee työtään kokonaisvaltaisesti aina asiakkaan tilanteen vaatimalla tavalla. Ratkaisukeskeinen työote ja henkilön kokonaistilanteen selvittäminen
kuuluvat asumisneuvojan työkalupakkiin. Asumisneuvoja tukee
ja neuvoo myös toimeentuloasioissa ja tekee ennaltaehkäisevää
päihde-, ja mielenterveystyötä. Kävijän kokonaistilanne selvitetään
aina mahdollisimman hyvin, jotta kaikki onnistuneeseen asumiseen
liittyvät seikat voidaan ottaa huomioon ja aikaa varataan riittävästi jokaiselle kävijälle.
Asumisneuvoja auttaa kuukausittain noin 80–140 ihmistä,
jotka ovat jo menettäneet tai menettämäisillään asunnon. Asumisneuvonnan palvelu on erittäin kysyttyä, ja monia asiakkaita tavataan useita kertoja. Jatkotapaamiset sovitaan tarvittaessa suoraan
yhdessä muiden yhteistyötahojen tai viranomaisten kanssa.
Vva ry:n matalan kynnyksen asumisneuvonta on luottamuksellista ja avointa vuoropuhelua. Asumisneuvoja vastaanottaa
kävijöitä sekä puheluja koskien joko henkilön omaa tai läheisten
tilannetta. Usealla soittajalla on taustalla jo häätömääräys asunnosta, avio- tai avoerotilanne tai muu kykenemättömyys selvitä
nousseista asumiskustannuksista. Hyvin usein taustalla on luottotietojen menetys tai syntynyt vuokravelka. Häätöjen ehkäisy,
vuokra-asunnon onnistunut pitäminen ja asunnon saanti
ovat asumisneuvojan työn merkittäviä tuloksia, joissa
asumisneuvoja onnistuu pitkäaikaisella kokemuksellaan
kuukausista ja vuosista toiseen.

T

Kertomus vuoden
2016 toiminnasta

ammikuun pidempään jatkuneet pakkaset olivat koettelemus monelle
asunnottomalle, ja kylmissään oleville ihmisille jaettiin lahjoitusvaatteita. Kävijät ovat nuorentuneet vuosi vuodelta: aikaisemmin keski-ikä
oli n. 45 vuotta, ja nykyään se on 25–45 vuoden välillä. Alle 25-vuotiaiden kävijöiden ryhmän on kasvanut, etenkin miesten osuus. Pieni ryhmä on nuoria
päihde- ja mielenterveysongelmaisia naisia, vaikkakin päihdeongelmat
ovat vähentyneet asumisneuvonnassa kävijöiden keskuudessa viime
vuosina. Moni nuori haluaa lopettaa päihteidenkäytön, mutta voimat sen toteuttamiseksi eivät asunnottomana riitä. Esimerkiksi toukokuussa vastaanotolla käyneistä 20 % oli työssäkäyviä. Näistä viisi henkilöä kävi töissä ja asui joko autossa tai
Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. Uusien kävijöiden määrä on ehdottomasti
suurin, mutta noin 10 % tarvitsee myös pidempiaikaista tukisuhdetta.
Osa kertoo kokemuksia kohtaamattomuudesta ja aikaisemmasta tuen puuttumisesta. Moni on saanut jutteluapua vaikeisiin asioihin ja kertoivat olevansa tyytyväisiä palveluun. Valitettavasti jonot Helsingin kaupungin tukiasuntoihin ovat pidentyneet. Nuorille päihteettömille pitäisi olla tarjolla turvallisia kriisimajoitus- ja
yöpaikkoja. Myös monet eläkeikäiset pelkäävät asunnon menettämistä
pienten tulojen vuoksi. Vuokrakatto olisi paikallaan alueilla, joilla
toimeentuloasiakkuuksia syntyy. Välillä viranomaisten välinen hidas
tiedonkulku vaikeuttaa ihmisten elämää kohtuuttoman paljon, ja
pääkaupunkiseudun niukkuutta jakava palvelujärjestelmä näkyy
myös asumisneuvojan työssä.
Asumisneuvoja teki vuoden aikana useita vierailuja vankiloihin, joissa hän on
pitänyt mm. inforyhmiä asumisesta vapautuville vangeille sekä antoi asumisneuvontaa lyhyen ajan sisällä vapautuville tai vielä suljetulla osastolla oleville vangeille.
Asumisneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten,
vankiloiden sekä muiden matalan kynnyksen palveluja pääkaupunkiseudulla tarjoavien tahojen kanssa. Edellisen vuoden tapaan asumisneuvoja näkee, että aikuisille
järjestettävät Asumisen ABC -kurssit olisivat tarpeen. Maahanmuuttaja-asiakkaiden
kanssa työskentely on ollut 2016 vuonna tuloksellisempaa järjestön maahanmuuttoasiantuntijan työpanoksen vuoksi. Loppuvuodesta naisten osuus oli lievässä
kasvussa. Maksuhäiriömerkintätilanteissa velkaneuvonta- ja tukipalvelut ovat olennaisia, etenkin nuorten kohdalla, jotka eivät välttämättä tiedä palveluista.

13

L

Liikkuva tukityö
ja palveluohjaus
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iikkuva tukityö ja palveluohjaus on jalkautuvan tuen muoto, jonka tavoitteena
on parantaa vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten elämänlaatua yksilöllisen kohtaamisen avulla. Tuki on suunnattu asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmaisille ja vapautuville vangeille. Apua tarjotaan myös asiointitukea ja
palveluohjausta tarvitseville, erilaisten elämänkriisien keskelle joutuneille henkilöille
sekä liikkuvalle väestölle. Palvelun tarkoituksena on saada ratkaisukeskeinen prosessi
liikkeelle, ja ohjata henkilö tarvittaessa eteenpäin joko Vva ry:n palveluiden puoleen
tai muiden tahojen (kuten julkiset palvelut ja kolmassektori) tarjoamien palveluiden
piiriin. Olennaista on kuunnella ihmistä, joka on yksilöllisen kohtaamisen tarpeessa.
Keskustelu on luottamuksellista ja kävijän omista arvoista lähtevää. Tavoite on antaa
kaikille tasavertainen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, juuri sellaisena ja siinä
elämäntilanteessa, kuin kukin sillä hetkellä on. Palvelulla halutaan parantaa ihmisen
toimintakykyä ja palauttaa hänelle voimavaroja hoitaa omia asioitaan. Tavoitteena
on saada ihminen palveluiden piiriin, edistää terveydenhoitoa ja ehkäistä päihdehaittoja. Tuen avulla estetään itsemurhia ja ennalta ehkäistään sosiaalisten haittojen syntyä. Tukea tarjotaan elämän kokonaistilanteen hallintaan.
Tärkeää on oikeanlainen tuki oikealla hetkellä. Osalla kävijöistä tukisuhde voi kestää
pitkään, jopa vuosia, eli tukea annetaan niin kauan kuin siihen on tarvetta. Tapaamiset ja keskustelut sovitaan henkilön toiveiden mukaisesti, ja tavoitteena on mahdollisimman turvallinen kohtaamispaikka ja riittävästi aikaa luottamukselliselle keskustelulle. Kulloisessakin tapaamisessa arvioidaan sen hetkinen palvelutarve sekä sovitaan
mahdolliset jatkotapaamiset. Kävijöitä ohjataan paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden, päihdekatkon, hoitolaitosten ja erilaisten mielenterveyspalveluiden piiriin.
Työntekijän laajat verkostoyhteistyötahot auttavat oleellisesti oikeanlaisen avun
saavuttamisessa. Onnistunut lopputulos on saavutettu, kun luottamuksellinen suhde
on rakentunut, ihminen on tullut nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, positiivinen
muutos on lähtenyt liikkeelle tai kävijä on päässyt tarvitsemiensa palveluiden luo.
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2016 toiminnasta

iikkuvalla tukityöllä oli vuoden aikana paljon kohtaamisia ja uusina
kontakteina ja kasvavana kävijäryhmänä olivat turvapaikanhakijoina
tai pakolaisina maahan tulleet ihmiset. Työntekijä on tehnyt verkostoyhteistyötä, mm. nimellä Kohtaamisia umpikujassa -mallin kautta, joka on
kehitetty yhdessä Vihreän Keitaan kanssa auttamaan pahasti kriisiytyneissä
elämäntilanteissa olevien henkilöiden tilannetta, vähentämään itsetuhoisuutta
sekä estämään itsemurhia. Työntekijä myös koordinoi Kujaton ja Vety-verkoston toimintaa Vva ry:n osalta. Vuoden alussa työntekijän työparina aloitti
kuntouttavan työtoiminnan kautta myös vertaistyöntekijä, joka toi kokemusasiantuntijuutta tukityöhön.
Yhteydenotot Liikkuvaan tukityöhön tulivat usein kävijän läheisiltä ja
ystäviltä.
Työntekijä on auttanut asumiseen ja asunnottomuuteen liittyvissä asioissa
ja käynyt paljon niihin liittyviä keskusteluja. Hän on tehnyt myös ennalta ehkäisevää ja haittoja vähentävää päihde- ja mielenterveystyötä, ohjannut terveysasioissa sekä auttanut työn hakuun liittyvissä asioissa. Tehtäviin on kuulunut
myös tukea vankilasta vapautuvia henkilöitä. Verkostoyhteistyötä tehdään
paljon viranomaisten ja kolmannen sektorin tahojen kanssa.
Vaikeissa ja hyvin haavoittuvissa tilanteissa olevat ihmiset muodostivat
kaikkein suurimman asiakasryhmän. Kohdatuilla henkilöillä oli taustallaan
moninaisia ongelmia, kuten asunnottomuutta, työttömyyttä, päihderiippuvuutta, mielenterveysongelmia, somaattisia sairauksia, traumaattisia elämäntapahtumia, osallisuuden puutetta ja erilaisia elämänkriisejä tai aiemmin sattuneita traumaattisia tapahtumia. Työntekijä kävi tapaamassa tuettavia ihmisiä
myös sairaaloissa, psykiatrisilla osastoilla, vankiloissa, asumisyksiköissä sekä
päihdekuntoutuslaitoksissa.
Liikkuvan tuen työntekijä on hyvin tyytyväinen siihen luottamukseen, jonka
on saanut rakentaa vuosien myötä monien eri toimijoiden kanssa. Työntekijä
koordinoi Vva ry:lla myös Vartiosaaren toimintaa, josta voi lukea lisää sivulta
27. Lisäksi työntekijä hoiti Asukki-lehden jakelua, vei ruoka- ja vaateavustuksia
ihmisten koteihin ja osallistui tarvittaessa oikeudenkäynteihin mukaan pyydettynä tukihenkilönä. Vuoden aikana nuorten osuus kohderyhmästä on kasvanut,
ja ihmisten tarve tulla kuulluksi on selkeästi lisääntynyt. Huoli tulevaisuudesta oli
läsnä niin talouden, terveyden kuin ihmissuhteidenkin osalta monella ihmisellä.
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Yökeskus Kalkkers
– perustettu 1998
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ökeskus Kalkkers palvelee kaikkia yöaikaan liikkeellä ja avun tarpeessa olevia
ihmisiä. Kalkkers toimii matalan kynnyksen kriisipisteenä kadulla eläville ihmisille
ja henkilöille, jotka tarvitsevat tilapäistä suojaa.
Paikka tarjoaa turvallisen ja lämpimän tilan yöksi
kerrallaan, ja kävijöillä on aina mahdollisuus saada
keskusteluapua henkilökunnalta. Työntekijöinä
Kalkkerssissa on kaksi vertaistyöntekijää ja kaksi
ammattityöntekijää (väh. sosiaali- ja terveysalan
pt), ja he toimivat työpareina, eli paikalla on yhtä
aikaa sekä vertais- ja ammattityöntekijät.
Talviaikaan Kalkkers on auki joka yö, ja
aina on tarjolla vähintään leipää ja valmius puuron
keittoon. Mahdollisuuksien mukaan lahjoitusruoista
valmistetaan lämmin ateria. Ensiapua annetaan
tarvittaessa. Kaikkiin kävijöihin otetaan kontakti
heidän saapuessaan, ja pyritään selvittämään
tilanne. Työntekijät kunnioittavat ihmisen tarvetta
kertoa itsestään, tai jättää se kertomatta, mutta
pohjimmaisena tavoitteena on ohjata ja auttaa
ihmistä eteenpäin.
Taustalla olevan tilanteen selkiinnyttyä (joskus
tähän voi mennä pidempikin aika), työntekijät
selvittävät palveluja, jonne ohjata: annetaan
tietoa tarjolla olevista palveluista, yhteystiedoista
ja ohjataan henkilölle, joka voi auttaa viranomaiskontakteissa. Jos yhdistyksen omien palveluiden
(asumisneuvonta, liikkuva tukityö & palveluohjaus,
Yökiitäjät, maahanmuuttoasiantuntija) henkilökunnan asiantuntemus on kävijälle hyödyllistä,
henkilö ohjataan kyseisen työntekijän pakeille
tai ajanvaraus tai yhteys toiseen asiantuntijaan
varmistetaan. Ohjaaminen tehdään aina kävijälähtöisesti ja tapauskohtaisesti.

Paras mittari työn onnistumiselle on siis se, ettei henkilön
tarvitsisi palata enää yökeskukseen, koska hän on päässyt
hankalasta tilanteestaan eteenpäin. Valitettavasti vielä emme ole tehneet
itseämme tarpeettomaksi, ja avun tarpeessa
olevia yön kulkijoita riittää Helsingin kaduilla. Kalkkerssissa käy myös vakiokävijöitä sekä pieni joukko
ihmisiä, joilla on jo oma asunto. Heille paikka antaa
sosiaalisten suhteiden jatkuvuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Henkilökunnan ja kävijöiden
välinen luottamus on Kalkkerssin palvelun merkittävä onnistumisen avain.

Kertomus vuoden 2016 toiminnasta
Kalkkers oli avoinna keväällä toukokuun 2. päivään asti, ja avasi ovensa taas syksyllä Asunnottomien yönä 17. lokakuuta. Kalkkers oli auki pääasiallisesti joka yö talven aikana. Kovat pakkaset
ajoivat metsissä ja veneissä asuvia henkilöitä
Kalkkersin palveluiden luo. Lämmin ja turvallinen
yöpaikka oli pakkasten aikaan elintärkeä monelle
ihmiselle. Alkuvuodesta paikka oli valitettavasti
usein täysi ja ihmisiä jouduttiin käännyttämään
ovelta pois. Tilallisten resurssien tiukkuus hankaloitti hieman kävijöiden henkilökohtaista ohjaamista. Vaati työntekijöiltä taitoa, että yksityinen
keskusteluhetki voitiin järjestää.
Syksyllä 2016 Helsingin kaupungin, Diakonissalaitoksen, erityisdiakonian ja Helsingin kirkkojen aloittama hätämajoituspalvelu toi merkittävän avun moneen asiaan, myös Kalkkerssin
ruuhkautuneeseen tilanteeseen. Olennaista oli,
että ihmiset pääsivät yöksi lämpimään paikkaan ja

ö il lä o n
” J o k a il ta k ä uv iju s a in a k in
o ll u t m a hd o ll ispu u roo n ja
lä m pimä ä n t i myös
s a tu n n a is es s a a tu u n
la hjo itu k s e n a n .”
ru o k a a

ö n ä, ja
y
14
ä
n
n
y
ä
t
,
16
0
” H e lm ik u u 2 u d u t t ii n k ä ä n ny t tä m ä ä n
u s e ita ih m is iä jote e n v u o k s i po is .”
t il a n pu u t
saamaan elintärkeää lepoa. Kalkkers, sen työntekijät ja kävijät hyötyivät, kun henkilökunta pystyi käyttämään jälleen aikaa yksilölliseen ohjaamiseen. Samalla kävijät
saivat riittävästi henkilökohtaista palvelua. Lahjoitusruokaa tarjottiin aina kun sitä
oli saatavilla, mutta joka yö oli vähintään leipää ja puuroa. Haasteen toivat ulkomaalaiset kävijät, joilla ei ole oikeutta palveluihin, ja kielimuuri vaikeuttaa kommunikointia.
Huhtikuussa hyväntekijä Brother Christmas vieraili ja kokkasi monipuolisen ja
terveellisen aterian kävijöille. Joulukuussa TYV Gentlemans Club Charity järjesti
Kalkkerssin kävijöille ylenpalttisen ruokailun jälkiruokaherkkuineen. Syksyllä ravintola
Blancco on lahjoittanut lounaalta ylijääneen ruoan, ja Leipomo Rönttösrouva
ilahdutti monta kertaa lahjoituksillaan. Vaihtovaatteita ja keräyslahjoituksena
saatuja hygieniatarvikkeita on jaettu kävijöille koko vuoden ajan aina tarpeen
mukaan. Kuulemamme mukaan kävijämme kokevat paikan kuin omakseen, mikä edesauttaa kaikkien viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämisessä.
Kalkkers ei valitettavasti kärsinyt kävijöiden puutteesta tänäkään vuonna: kaduillamme kulki vuonna 2016 satoja ihmisiä vailla pysyvää yösijaa. Suomen n. 6700 asunnottomasta reilut neljäsataa henkilöä on vailla minkäänlaista pysyvää suojaa tai paikkaa
olla tai asua. Heidän määränsä on ollut hienoisessa kasvussa jo kolmena perättäisenä
vuotena ja pitkäaikaisasunnottomien osuus tässä ryhmässä on suurin, yli 40 %. Tämä
näkyy myös Kalkkerssin arjessa.
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Maahanmuuttoasioiden asiantuntija
aahanmuuttotyötä kehittämällä yhdistys vastaa
paremmin asunnottomien siirtolaisten tarpeisiin ja
parantaa siten heidän asemaansa. Työn keskiössä ovat
pahimmin yhteiskunnan ja avun ulkopuolelle jäävä ryhmä: oikeudettomassa asemassa olevat EU-kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset. Työ on kävijäryhmän tarpeisiin tutustumista, tiedonhankintaa,
sujuvaa yhteistyötä sekä järjestön sisällä että yhteistyötahojen kanssa.
Tavoitteena on myös herättää yhteiskunnallista keskustelua ja osallistua poliittisiin aloitteisiin, jotta kävijäryhmän oikeudet vahvistuisivat
ja tilanteeseen löydettäisiin poliittisia ratkaisuja.
Asunnottomat maahanmuuttajat ovat moninainen ryhmä. Tärkein
erottava tekijä verrattuna muihin asunnottomiin, on oikeus sosiaaliturvaan ja palveluihin. Pysyvästi maassa oleskelevat maahanmuuttajat
ovat tyypillisesti oikeutettuja julkisiin palveluihin. He ovat kuitenkin
heikossa asemassa vuokramarkkinoilla ja asunnottomuus on koko
väestöä yleisempää: joka neljäs asunnoton Suomessa oli maahanmuuttajataustainen vuonna 2016.
Toisen ääripään muodostavat oikeudettomassa asemassa olevat
siirtolaiset, joilla ei ole lupaa oleskeluun ja/tai oikeutta julkisiin palveluihin. Tästä ryhmästä Vva ry:n palveluissa näkyvät ennen kaikkea liikkuvat EU-kansalaiset, joilla on oikeus liikkua ja oleskella Euroopassa,
mutta joiden oikeus sosiaaliturvaan ja palveluihin on riippuvainen ennen
kaikkea työnteosta ja sen kestosta. Paperittomilta kolmansien maiden
kansalaisilta puuttuu muiden oikeuksien lisäksi oikeus oleskella maassa.

Kertomus vuoden 2016 toiminnasta
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Maahanmuuttoasioiden asiantuntija aloitti työsuhteensa 10.2. Toimenkuvaan kuului järjestön matalan kynnyksen maahanmuuttajatyön
kehittämistä. Työ alkoi työntekijöiden ja kävijöiden kanssa keskustelemalla ja perehtymällä maahanmuuttajien asunnottomuutta käsittelevään tutkimukseen sekä erityisesti EU-kansalaisten oikeuksia koskeviin
oppaisiin ja lainsäädäntöön. Maahanmuuttoasiantuntija ja matalan
kynnyksen esimies osallistuivat Euroopan parlamentin siirtolaisuutta koskevaan seminaariin Brysselissä helmikuun puolessavälissä.
Kävijäkontakteja syntyi sekä Vepan että Kalkkerssin kautta,

missä asiantuntija vieraili viikoittain. Kesän kynnyksellä yhteydenottoja
alkoi tulla myös puhelimitse ja sähköpostitse. Kävijäkontakteissa nousi
esiin tarpeita liittyen uuden passin hankkimiseen, majoituksen järjestämiseen, perustarpeista huolehtimiseen, matkatavaroiden säilytykseen,
palveluiden piiriin pääsemiseen, työllistymiseen sekä tiedon saamiseen.
Kävijöille tarjottiin tietoa heidän oikeuksistaan. Perustarpeiden osalta
heitä ohjattiin ensi sijassa Vepaan ja Hirundoon, mistä jälkimmäiseen ohjattiin myös työllistymiseen liittyvissä asioissa. Terveysongelmissa ohjattiin julkiseen terveydenhuoltoon ja Global Clinicille. Sosiaaliturvan tai hätämajoituksen suhteen epäselvissä tilanteissa oltiin
yhteydessä sosiaaliasemille, Hietaniemenkadun palvelukeskukseen ja
myös yksittäisiin sosiaalityöntekijöihin. Kelan kv-palveluista selvitettiin asioita. Työntekijä auttoi hakemusten tekemisessä, jotta
kontakteilla olisi mahdollisuus päästä sosiaaliturvan piiriin
ja mahdollisesti saada pysyvämpi oleskelu rekisteröidyksi.
Toukokuussa asiantuntija piti järjestön matalan kynnyksen työntekijöille koulutuksen, jossa käsiteltiin asunnottomien siirtolaisten oikeuksia
ja avoimia palveluja. Kesäkuussa maahanmuuttoasiantuntija kirjoitti
tekstit ja etsi kääntäjät siirtolaisten palveluita käsittelevän esitteen
tekoa varten. Syksyllä asiantuntija valmisteli järjestöjen yhteiskannanottoa Asunnottomien yöhön. Yhteistyökumppaneiden tapaamisia oli
paljon. Asiantuntija osallistui Asumispolku VOK:sta kuntaan -hankkeeseen, selvitteli Ara-asuntojen asukasvalintakriteerejä ja kaupungin
uusia ohjeita liittyen toimeentulotuen myöntämiseen maahanmuuttajille. Maahanmuuttotyöntekijä jäi perhevapaalle elokuun alussa, ja
sijainen aloitti tehtävässä lokakuun puolessa välissä.
Marraskuussa Helsingin kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät esityksen, jossa vaadittiin kaupunkia tarjoamaan hätämajoitusta kaikille. Helsingin diakonissalaitos ja Erityisdiakonia avasivat
kantakaupunkiin kaksi hätämajoituspistettä, ja Helsingin seurakunnat
alkoivat majoittaa asunnottomia vaihtuvasti vuoroviikoin. Kansalaisverkostojen ja järjestöjen kannanotot ja aiheesta virinnyt julkinen keskustelu, joihin Vva ry aktiivisesti osallistui, vaikuttivat olennaisesti hätäma-

joitusta koskevaan päätöksentekoon. Aiempina vuosina ei-helsinkiläiset
ovat jääneet vaille suojaa myös kylminä pakkasöinä. Yökeskus Kalkkers on ollut käytännössä ainoa paikka, joka on tarjonnut lämpimän
oleskelupaikan yöksi ilman kotikunta- tai muita rajoituksia. Maahanmuuttoasiantuntija ohjasi Kalkkerssin ja Vepan kävijöitä uusiin hätämajoituksiin ja tiedotti järjestön työntekijöitä majoitusjärjestelyistä. Hän
vieraili eri hätämajoituksissa keskustelemassa majoittujien, vapaaehtoisten sekä työntekijöiden kanssa.

Kävijöiden neuvontaa
Maahanmuuttoasiantuntijan sijainen aloitti tehtävässään lokakuun puolenvälin jälkeen. Loka-joulukuussa kävijäkontakteja syntyi vähemmän
kuin aiemmin kesällä. Marraskuussa maahanmuuttoasiantuntija vieraili kerran Kalkkerssissa ja marras-joulukuun taitteessa neljän viikon
ajan lähes päivittäin Vepassa keräämässä kävijäkyselyä. Kyselyn yhteydessä keskusteltiin siirtolaistaustaisten kävijöiden tilanteista ja tarjottiin mm. mahdollisuutta asumisneuvontaan sekä tietoa muista kaupungin matalan kynnyksen palveluista.
Talvella paljastui työhyväksikäyttötapaus, jossa EU-maasta rakennusalan töihin tullut henkilö oli juuttunut Suomeen rahattomana ja
ilman kontakteja. Eri tapauksissa oiottiin väärää tietoa työhön tarvittavien dokumenttien hankinnasta, käytiin kävijän tukena sosiaali- ja
kriisipäivystyksessä ja vietiin kävijöitä hätämajoitukseen. Maahanmuuttoasiantuntija antoi puhelimitse ja sähköpostitse yleisen tason
tietoa paperittomista ja asunnottomista ulkomaalaisista mm. opiskelijaharjoitustyötä varten.
Kävijöiden tilanteita selviteltiin osin tulkkien avulla. Tulkkeina ja
yhteistyössä toimivat yhdistyksen järjestösihteeri (venäjä) sekä kaksi
vapaaehtoista tulkkia (puola ja romanikieli). Kävijöiden keski-ikä on
ollut noin 30–40 vuotta.
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epassa on tärkeintä ihmisten kohtaaminen ja akuutin matalan
kynnyksen avun tarjoaminen. Vepassa työskentelee kaksi
palkattua vertaisohjaajaa. Vepan kävijöille on tarjolla myös
yhdistyksen ammattityöntekijöiden palvelut; asumisneuvonta, liikkuva
tuki ja palveluohjaus ja maahanmuuttoasiantuntija. Vaasankadulla Sörnäisissä toimiva päiväkeskus todella tavoittaa asunnottomat ja muut
oman tilan tarpeessa olevat ihmiset. Matalan kynnyksen periaate, vertaistuki, ilmainen ruokailu, asioidenhoidon mahdollisuus, kaikille auki
oleva sosiaalinen tila, oma olohuone ja kahvittelupaikka ovat ominaisuuksia, jotka tekevät Vepasta ainutlaatuisen kohtaamispaikan. Vepassa
ei vaadita päihteettömyyttä, mutta tuetaan ihmistä siihen.
Vepasta saa tukea, jos painii elämänhallinnan ongelmien kanssa tai
kaipaa muuten vaan jutteluseuraa. Vepasta saa myös ruoka- ja vaateapua: lahjoitusvaatevarastosta saa moni lämpimät vaatteet yllensä.
Arjenhallinta ja elämän sujuminen, päihteiden käytön väheneminen,
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantuminen tai ylläpito ovat keskuksen
palveluiden tarjoamisen merkittävät hyödyt sekä tavoitteet. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on kadulla asuvalle hankalaa, joten
Vepasta saa lahjoitushygieniatuotteita ja mahdollisuuden peseytyä
tarvittaessa.
Ihminen kohdataan Vepassa sellaisena kuin hän on, ja ovet ovat
avoinna kaikkina arkipäivinä. Vertaistyöntekijät pyrkivät luomaan luottamussuhteen kävijöihin, ja ihminen saa itse valita tahdin, jolla kertoo
itsestään. Henkilökunnan antama ohjaus on tiedonhakua ja auttamista
esimerkiksi virastoasioiden hoidossa. Vepasta saa soittaa puheluita viranomaisille tai käyttää nettiä asioiden hoitoon ilmaiseksi. Vertaistyöntekijöiden vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen tilannetaju ovat keskuksen
arjen rauhallisen sujuvuuden kannalta tärkeitä ja laadukkaan palvelun
edellytyksiä. Tarjoamalla omannäköisen tilan Vaasankadun kävijöille,
palvelusta hyötyvät niin kävijät kuin koko alueen ympäristössä asuvat
ja liikkuvat ihmiset.

Kertomus vuoden 2016 toiminnasta
Päivittäinen arki sujui vuoden aikana rauhallisesti ja ”normaaliin malliin”. Ihmiset
hakeutuivat Vepaan, koska heillä ei ole muuta paikkaa minne mennä. Ilmaisen
lämpimän ruoan tarjoilu oli merkittävä asia monelle ihmiselle. Vepan kävijät
olivat usein vakiokävijöitä, mutta uusia ihmisiä ilmestyi tasaisin väliajoin paikalle. Osa kävijöistä tuli vain viettämään aikaa Vepassa, sillä Vepa on vertaistoiminnan tarpeessa olevien Oma Olohuone.
Alkutalvesta kävijöiden ja ruokailijoiden määrä kasvoi. Työntekijät auttoivat
perinteiseen tapaan kävijöitä erilaisissa virastoasioissa ja kävivät monenlaisia
vertaistuellisia keskusteluja. Helsingin kaupungin lähityöntekijät vierailivat säännöllisesti Vepassa, ja opiskelijavierailijoita, pääasiassa eri sosiaalialan
oppilaitoksista, kävi tutustumassa päiväkeskuksen toimintaan vuoden mittaan
muiden vieraiden ohella. Vva ry:n liikkuvan tuen työntekijä antoi ammatillista tukea niille, joiden tilanne vaati palvelujärjestelmän tuntemista ja asiantuntevaa palveluohjausta. Vepasta ohjattiin asumisneuvojan puheille säännöllisesti, ja järjestön uusi maahanmuuttoasiantuntija otti kopin henkilöistä,
joilla oli maahanmuuttajatausta ja tarvetta ohjaukseen. Vepan vertaisohjaajat
antoivat ensiapua pienempiin haavereihin, ja liikkuvan tuen työntekijä auttoi
tarvittaessa myös saattamaan henkilön terveydenhuollon piiriin tai sopimaan
sosiaalityöntekijän kanssa tapaamisajan. Ihmisiä ohjattiin myös päihdehuollon
ja rikosuhripäivystyksen palveluihin.
Vepan keittiöremontti saatiin viimein maaliskuussa valmiiksi, mikä auttoi
merkittävästi ruoanvalmistuksessa. Ruokailijoiden lukumäärä on pysynyt
korkeana jo pitkään, joten toimivat tilat olivat ensiarvoisen tärkeitä. Median
edustajia saatiin paikalle runsaan mitoin; kiinnostus kasvoi huhtikuussa, kun
Arman Alizadin dokumenttisarjan asunnottomista kertova jakso sekä Ylellä
nähty asunnottomuusdokumentti herättivät niin toimittajat kuin kansalaisetkin.
Kesäkuussa Vepassa pidettiin kahden päivän vaatteidenjakotapahtuma ja tehtiin
taidetta Ole Hyvä Helsinki -kampanjassa. Heinäkuussa Vepa oli poikkeuksellisesti auki riittävien henkilöstöresurssien ansiosta. Syksyllä ja talvella Asunnottomien yö, järjestön 30-v synttärit ja tapaus-Wolt Lahjoita ateria asunnottomalle näkyivät iloisina tapahtumina Vepan arjessa ja vierailulle saatiin mm.
toimittaja Rakel Liekki ja MTV3. Stadin ammattiopiston opiskelijat kuvasivat
dokumenttia Vepassa syyskuussa, ja lokakuussa pidettiin ylimääräinen vaatejakelupäivä heti Asunnottomien yön hulinoiden jälkeen. Vuoteen 2017 siirrytään toiveikkain mielin, koska Vepalle ollaan hakemassa isompaa tilaa, jossa
yhteisölliset ruokailut ja toiminta mahdollistuvat paremmin.
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Etsivän työn
yksikkö Yökiitäjät

”Kesäk uun aika na sai mm e
use ita yhteyd eno ttoja
kansal ais ilta
asu nno ttomis ta ihm isis tä;
näm ä tied ot piti vät
use imm iten paik kansa”.
Kuvat: Ilja Popkov, Yökiitäjät

ökiitäjät tekevät etsivää työtä ympäri pääkaupunkiseutua. Etsivän
työn yksikön tehtävä on tavoittaa ulkona oleilevat asunnottomat
henkilöt, jotka eivät ole minkään palveluiden piirissä. Yökiitäjät
ovat kahden sairaanhoitajan tiimi, joka liikkuu autolla ilta- ja yöaikaan Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla.
Työn tavoitteena on, että asunnoton ihminen saa inhimillisen kontaktin
toiseen ihmiseen ja tarvittaessa välitöntä apua terveydentilaansa. Yökiitäjät arvioivat kävijän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen. He
selvittävät henkilön kokonaistilanteen; tunteeko ihminen majoituspalvelut;
onko henkilö tällä hetkellä palveluiden piirissä, ja minkälaista ohjausta ja
neuvontaa on tarpeellista saada. Yökiitäjillä on mukana lahjoitusvaatteita ja -ruokaa annettavaksi kohdattaville niiden saatavuuden mukaan.
Ohjaus, neuvonta ja kuljetus esimerkiksi selviämishoitoasemalle, hätämajoituspaikkaan tai terveysaseman vastaanotolle tehdään harkinnanvaraisesti ja tarpeen mukaisesti.
Palvelun hyödyt ovat moninaiset, ja ne vaihtelevat ihmishengen pelastamisesta juttutuokion tarjoamiseen kadulla tai metsässä asuvalle ihmiselle. Merkittävä työn tavoite sekä vaikutus on pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentäminen. Kadulta pääsy takaisin itsenäiseen asumiseen vaatii pitkäjänteistä työtä niin työntekijöiden kuin kävijänkin puolelta. Päämääränä
työssä on ehkäistä syrjäytymistä ja myös se, että henkilöt
pääsevät joko kunnallisten tai kolmannen sektorin palveluiden
piiriin. Yökiitäjät työskentelevät luottamuksellisen suhteen syntymisen
eteen usein pitkäänkin. Yökiitäjien palvelun tavoitettavuus ja tukisuhteen
ylläpitäminen niin pitkään kuin tarpeen, ovat työn kulmakiviä.
Yökiitäjän sairaanhoitotiimillä on moniammatillinen osaaminen etsivään
työhön ja pitkä kokemus terveys- ja sosiaalialalta. Tiimillä on Vva ry:n muiden
palveluiden lisäksi laajat verkosto- ja yhteistyökontaktit, joiden tarjoamien
ammatillisten palveluiden piiriin he ohjaavat kävijöitä. Tiimi pitää myös
itsensä ajan tasalla kulloisestakin hätämajoituspaikkatilanteesta, ja kävijä
saa informaation ja kuljetuksen paikalle, mikäli niin toivoo. Tarvittaessa
ollaan yhteydessä myös viranomaisiin. Vuodelle 2016 Espoon määrärahaa
valitettavasti vähennettiin, joten Yökiitäjä pystyi liikkumaan siellä parina
iltana kuukaudessa, vihjesoittojen perusteella useammin.

Kertomus vuoden 2016 toiminnasta
Tammikuu oli erittäin kylmä, pakkasta oli lähes koko kuukauden ajan -25 astetta.
Kadulla asunnottomana liikkuvalle tämä on suuri haaste ja aina näillä asteilla on
yökaverina pelko paleltumisesta. Veimme lahjoitusvaatteita ja ruoka-apua ja kuljetimme Kalkkersiin, mikäli kävijä suostui. Autossa voi myös lämmitellä hetken jatkosuunnitelmia tehden. Kun jutteluyhteys on saatu ja tilannetta selvitelty, kaikille
annettiin myös ohjausta mitä tehdä seuraavaksi. Välillä paikattiin pieniä haavoja,
tai annettiin muuta tarpeellista terveydenhoitoa. Joskus jouduttiin kuljettamaan
sairaalaan tai selviämishoitoasemalle.
Tammikuussa Ylen dokumenttitoimittaja Marja Kurikka oli Yökiitäjän
matkassa, samoin välillä oli opiskelijoita ja toimittajia mukana ajossa. Helsingin
kaupungin lähityöntekijät ovat olleet kyydissä, ja molemmin puolinen tietojen vaihto
on ollut arvokasta. Yökiitäjän kontaktien kansainvälisyys lisääntyi vuoden 2016 aikana
merkittävästi. Tämä toi mukanaan kieliongelmia, mutta onneksi järjestön maahanmuuttotekijältä saatiin esitteet pääkaupunkiseudun palveluista englanniksi, romaniaksi, bulgariaksi, somaliksi sekä arabiaksi. Maahanmuuttotyöntekijän palveluista
tuli erittäin tarpeellisia, kun kävijöitä pystyttiin ohjaamaan esimerkiksi neuvontapalveluihin. Yhteistyötä Hirundon kanssa lähdettiin myös kehittämään vuoden
aikana, samoin tiivistettiin toimintaa monien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vanhat kävijät tuntevat Yökiitäjän palvelut ja heille pelkkä keskusteluhetki on
usein tärkeä. Yökiitäjät kävivät myös tapaamassa osaa entisistä kontakteistaan,
jotka nyt asuvat itsenäisesti. Työn parhaita puolia on nähdä aikaisemmin kadulla
asuneen ihmisen voivan nykyään hyvin. Uusille kävijöille annettiin aina enemmän
huomiota, kun ensi kertaa tavattiin, että saatiin kävijän tilanteesta selkeä kuva. Työn
parhaita puolia on edelleen, kun ihminen pääsee lopulta jonnekin asumaan. Näin
tapahtui esimerkiksi huhtikuussa kahden henkilön kohdalla. He saivat asumisyksiköstä paikan. Huhtikuussa Yökiitäjä sai huomattavan paljon yhteydenottoja
kansalaisilta Arman Alizadin ohjelman johdosta. Sivullisten vihjeet
asunnottomista ovat selvästi lisääntyneet. Vihjeistä informoitiin myös
Lähityötä. Kesän alussa Kalkkerssin sulkeuduttua monet asiakkaista yöpyvät puistoissa ja rapuissa. Lokakuussa aloitettiin kävijöiden terveydentilan tarkempi kartoitusprojekti, jotta saadaan lisätietoa todellisista terveysongelmista, ja jotta pahempia
sairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Osa sai hoitoa välittömästi, ja osaa ohjeistettiin hakeutumaan tutkittavaksi terveydenhuollon piiriin. Eriasteiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja infektiot ovat varsin yleisiä kävijöillämme.
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Vapaaehtois- ja
vertaistoiminta 2016
Vapaaehtoiset hyvän asumisen
puolesta – Facebook-ryhmässä on jo yli 200 jäsentä!
va ry:llä on pitkät perinteet vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta.
Vapaaehtoistyö on hyvin monimuotoista; perinteinen vapaaehtoistyö, kävijävapaaehtoisuus ja vertaistoiminta ovat toimintamme
kantavia voimia. Vapaaehtoisia myös palkitaan yhteisillä tapahtumilla ja vuoden
2016 aikana käytiin muun muassa katsomassa teatteria. Yhdistyksen luottamushenkilöt ovat vapaaehtoisia, jäsenet ja pitkäaikaiset kävijät tekevät paljon
kävijävapaaehtoistyötä ja ulkopuoliset asunnottomuustyöstä kiinnostuneet
auttavat esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä.
Iloksemme voimme todeta, että vapaaehtoisten määrä on vuoden aikana
lisääntynyt, ja ihmiset haluavat auttaa hyvin monella eri tavalla. Vapaaehtoistyön koordinointi on pääasiassa järjestösihteerin vastuulla. Järjestössä tehtävästä vapaaehtoistyöstä kerättiin palautetta vuoden 2016 aikana. Saatua tietoa
käytetään apuna, kun vapaaehtoistyötä kehitetään.

V

Vartiosaaren toimintakeskus
Saaressa aikaa viettävien vapaaehtoisten voimin rakennettiin huvilalle uudet portaat
ja tehtiin terassin laajennus. Huvilalla leivottiin mm. 400 korvapuustia Vartiosaari-päivässä
myytäväksi. Vietettyjen öiden määrä oli yli 500 kesän aikana, mutta yhteensä kävijöitä
oli enemmän, sillä kaikki vierailijat (n. 200) eivät yöpyneet huvilalla. Keskimäärin saaren
yhteisössä oli kesän ajan 4–12 yöpyjää.
ailla vakinaista asuntoa ry:n virkistyspaikka
on toiminut Vartiosaaressa vuodesta 1989,
jolloin kiinteistö vuokrattiin Helsingin kaupungilta yhdistyksen käyttöön. Vartiosaaressa voivat
viettää kesämökkielämää henkilöt, joilla ei ole taloudellisista tai muista syistä mahdollisuutta lepoa tarjoavaan kokemukseen. Vartiosaaren toiminta on päihteetöntä sekä perustuu yhteisöllisyyteen, jossa kukin
yhteisön jäsen osallistuu omien voimavarojensa mukaisesti saaren toimintoihin ja arjen askareisiin. Saaressa
on monenlaista sosiaalista toimintaa, työelämään ja
työllistämiseen tähtääviä muotoja, ja siellä voi suorittaa
myös koevapausajan. Yhteisökokouksia pidetään säännöllisesti. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on useana vuonna avustanut Vartiosaaren toimintaa järjestöavustuksen muodossa.

Kertomus vuoden 2016 toiminnasta
Jo maaliskuussa aloitettiin saaren toiminnan suunnittelu. Liikkuvan tuen työntekijä, matalan kynnyksen toiminnan esimies ja Kris-Helsingin vankilatyökoordinaattori tapasivat kauden aloituksen ja kokonaistilanteen
suunnittelun puitteissa. Vuotuiset esijärjestelyt edellyttävät yhteistyötä mm. rikosseuraamuslaitoksen, työvoimatoimiston ja Duurin kanssa. Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni pystyy hyödyntämään saaren virkistys- ja kuntoutumismahdollisuuksia.
Saaressa tehtiin kunnostus- ja ylläpitotöitä alkukesän aikana, ja sinne hankittiin varainhankinnan
tuotoilla isompi vene ryhmien kuljetusta varten. Toukokuun lopussa palkkasimme myös henkilön varainhankinnan tuotoilla ja palkkatuen avulla hoitamaan saaren
toimintaa kesän ajaksi. Toinen henkilö oli lisäksi työe-

lämävalmennuksessa, ja yksi työharjoittelija teki töitä
heinä- ja elokuun aikana.
Kesän aikana saaressa kävi tuttuun tapaan lukuisia
ryhmiä vierailulla, viettämässä virkistyspäiviä ja tutustumassa toimintaan. ”Pikkujuhannusta” vietettiin 20.6.,
kun hyväntekijä Brother Christmas kokkasi asukkaille
päivällisen. Vapaaehtoisia henkilöitä on saaressa koko
toimintakauden vaihtelevasti 1–8 henkilöä, ja säännöllisiä yöpyjiä on ollut noin 4–12 henkilöä koko kesän ajan.
Elokuussa vietettiin Vartiosaari-päivää, jolloin
saaressa vieraili yhteensä yli 2000 ihmistä. Järjestö
tarjosi kahvia ja virvoitusjuomia ja esitteli toimintaansa.
Useita työntekijöitä ja vapaaehtoisia oli paistamassa
lettuja ja makkaraa järjestön huvilalla sekä kertomassa
yhdistyksen toiminnasta. Kaksi järjestön vapaaehtoista
huolehtivat saaren työntekijöiden kanssa esittelypisteen
rakennuksesta, alueen siivouksesta, pisteen myynnistä
sekä esittelivät järjestöä. Yhdistys kustansi tapahtumaan orkesterin Hulda Huima ja Hitaat sekunnit.

Vierailijaryhmiä:
9.–14.5 Kris Helsinki vankilaryhmä viikko
15.5. Kris Helsinki työntekijöiden virkistyspäivä
6.6. KUJATO:n kehittämispäivä
8.6. Kannelmäen (Kantsun) vierailuryhmä
15.6. VETY-verkoston virkistys- ja tutustumispäivä
10.8. Stadin Slangin vierailu
23.8. Villa Sture, A-Kilta toimijat ja Keravan vankilan
(Avosetti) ryhmän vierailu
25.8. Helsingin Klubitalon ryhmän vierailu
30.8. RISE:n ja vankiloiden naispuoliset työntekijät
saunomassa

Soldis

S

Vva ry:llä on Helsingin kaupungilta vuokralla mantereen puolella
Vartiosaarta vastapäätä sauna ja talorakennus osoitteessa
Ramsinniementie 47. Kiinteistössä toimii ja toiminnasta vastaa päihteetön
vertaisyhteisö. Rantasaunapalon jälkeen on saunottu ahkerasti
telttasaunassa, joka lämpesi kesällä jopa kuutena päivänä viikossa.
Juhannuksen sää oli vaihteleva, mutta päihteettömiin juhannusjuhliin
osallistui 169 aikuista ja parikymmentä lasta.
Kertomus vuoden 2016 toiminnasta
oldiksen ylätalolla pidettiin talviaikaan palaveri neljä kertaa viikossa. Osallistujia
oli kokousta kohden 15–20. Kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin talkoovoimin pidettiin kulkuväylät, portaat ja parkkipaikka puhtaana lumesta. Sauna
lämmitettiin kolme kertaa viikossa.
Ryhmätoiminta virkistyi kesää kohden, mikä näkyi kokouksien kävijämäärien nousuna.
Ryhmät kokoontuivat neljä kertaa viikossa. Kevätsiivoukseen ja puutalkoisiin osallistui
molempiin 19 henkilöä. Runsas osanotto ilahdutti talkoiden järjestäjiä. Telttasauna lämpesi
kuutena päivänä viikossa, ja keskimäärin saunojia oli 12.
Kesällä aloitettiin myös palaneen saunan uudelleen rakentaminen. Palanut rakennus
ja osa perustuksista purettiin ja jätteet toimitettiin pois. Suunnittelukokouksia pidettiin
päärakennuksessa kaksi kertaa. Kokouksiin osallistui vakuutusyhtiön edustaja, pääsuunnittelija, LVI- ja sähkösuunnittelija sekä Vva ry:n edustajat.
Autotallin katto oikaistiin ja seinien lahonneet laudat vaihdettiin. Huopakatto uusittiin samassa yhteydessä. Uuden saunan rakennuspalaverit pidettiin Soldiksen tiloissa
28.4. Palaveriin osallistuivat Vva ry:n puolelta hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä yksi hallituksen jäsen.
Heinäkuusta eteenpäin kokouksia oli entiseen tapaan neljänä päivänä viikossa.
Puutalkoot järjestettiin kaksi kertaa. Osallistuminen oli ilahduttavan vilkasta, 22 osallistujaa molemmilla kerroilla. Pienemmät siivous- ja kunnostuspäivät järjestettiin loppukesällä kerran kuussa. Lisäksi kunnostettiin ja kiinnitettiin ponttoonilaituri sekä uusittiin
ja vaihdettiin laiturin kettinki. Sauna lämpesi kuusi kertaa viikossa. Uudelle saunalle on
haettu ja saatu rakennuslupa, mutta vakuutusyhtiön kanssa käydään neuvotteluja vielä
uuden saunan kustannuksista.
Talvea kohti toiminta tontilla hiljeni jonkin verran. Ryhmät kokoontuivat entiseen
tapaan kolmena päivänä viikossa. Puutalkoot pidettiin kerran kuukaudessa, ja yhdet
siivoustalkootkin, joissa valmistauduttiin talven tuloa varten. Osallistuminen oli kiitettävän aktiivista, yli 20 henkilöä. Saunominen tapahtuu toistaiseksi edelleen telttasaunassa, 3–4 kertaa viikossa.
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Viestintä ja mediatyö 2016
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Viestinnän tarkoitus

Asukki-lehti 2016

ärjestön yksi tavoite on asunnottomuuden esille
tuominen yhteiskunnallisessa keskustelussa:
tuomme ajankohtaista tietoa ruohonjuuritasolta
median, päättäjien, poliitikkojen, tutkijoiden, sidosryhmien, jäsenten ja yleisön tietoon. Viestintä tukee
järjestön tavoitteita, ja se tähtää asunnottomuuden
poistamiseen. Vuosikertomus, osavuosikatsaukset, lehdistötiedotteet, kannanotot, Asukki, verkkosivut, sosiaalinen media, kampanjat, esitteet, uutiskirjeet ja haastattelut toimivat mediaviestinnän pohjina.
Ulkoinen viestintä tiedottaa ja vaikuttaa: lisää
tietoa asunnottomuudesta, tuo asunnottomien äänet
kuuluville sekä apua avun tarvitsijan ulottuville. Sisäinen
viestintä on tiedonkulkua henkilöstön, jäsenistön, sidosryhmien ja vapaaehtoisten välillä. Henkilöstöllä on
käytössä sekä viikko- että kuukausikirjeet sekä useita
sähköisiä viestiryhmiä. Tiedottamisen apuna järjestö
käytti tiedotepalvelu ePressiä, johon kuuluu Webnewsmonitor-mediaseurantapalvelu. Lisäksi käytämme useita
ilmaisia somen seuranta- ja analyysiohjelmia.

Asukki-lehden uudistus oli yksi tärkeä kehittämiskohde
vuoden aikana. Uudistusprosessi oli aloitettu edellisenä
vuonna ja palaute uudesta lehdestä oli hyvää. Lehti
ilmestyi kolme kertaa vuoden aikana, kerran keväällä ja
kaksi kertaa syksyllä. Asukkia tuottaa toimituskollektiivi,
johon kuuluu Vva ry:n työntekijöitä, vapaaehtoisia, harjoittelijoita sekä kokeneita asiantuntijoita. Lehdellä on
pitkäaikaisia vakiokirjoittajia ja joka numerossa annetaan tilaa ja ääni myös uusille kirjoittajille.
Vuosi mentiin historia-teemalla 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, ja saimme paljon uusia ihmisiä
mukaan lehden tekoon. Syksyllä Asukki pääsi
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtivalikoimaan vuodelle 2017, minkä ansiosta
saimme paljon tilauksia kirjastoista ympäri Suomea.
Vuoden viimeinen numero ilmestyi 16.12. järjestön
30-vuotissyntymäpäivänä.

Lehdistötiedotteet & kannanotot 2016
Järjestön lehdistötiedotteet voi lukea ePressi.com
-palvelusta. Tiedotteidemme avausprosentti nousi
30,8 % toimittajien keskuudessa vuoden aikana.
1 RAY:n palkinto vaikuttavasta järjestötyöstä Vailla vakinaista asuntoa ry:n
matalan kynnyksen toiminnalle 9.2.
2 Kehittämishanke Omat avaimet laajenee uusiin kuntiin 22.2.
3 Yhteiskannanotto: Oikeus hätämajoitukseen kuuluu jokaiselle 22.2.
4 Pohjantähden alla on vahvaa tahtoa auttaa 15.4.
5 Hätämajoitukseen pääsy ei ole yhdenvertaista 19.4.
6 Sumppitempaus valtaa Helsingin jälleen 26.4.
7 Taustatietoa hätämajoituksesta jokaiselle kuuluvana oikeutena. Taustapaperi Helsingin kaupunginvaltuutetuille yhdessä kahden muun järjestön
kanssa. 30.8.
8 Järjestöt vaativat: Helsingin kannettava vastuunsa hätämajoituksen järjestämisestä 9.9.
9 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii vuoden 2016 Helsingin asunnottomien yön suojelijana 7.10.
10 Tärkeintä asunnottomuuden torjunnassa on riskien minimointi 14.10.
11 Yhteiskannanotto: Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen on kaikkien
etu 17.10.
12 Asunnottomuuden edunvalvontatyötä 30 vuotta 16.12.
13 Yhteiskannanotto: Oikeuksien rajoittaminen ja valvonnan lisääminen
eivät ratkaise paperittomuutta 22.12.

Kertomus vuoden 2016 viestinnästä ja mediatyöstä
Viestintää kehitettiin vuoden aikana ja erityistä painoa laitettiin sosiaalisen median ja sisäisen viestinnän uudistamiseen. Käytimme aktiivisesti Facebookia, Twitteriä ja Instagramia ja lisäksi perustimme YouTube-kanavan järjestön syntymäpäivänä. Sosiaalisen median rooli
tiedotuksessa kasvaa koko ajan. Sen kautta kerrotaan toiminnasta,
saadaan tukijoita, vapaaehtoisia ja toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä
mukaan. Perinteisten lehdistötiedotteiden ja kannanottojen, Asukin ja
haastattelujen avulla toimme ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia esille.
Järjestölle tehtiin uusia esitteitä. Lisäksi tuotimme palveluesitteen
asunnottomille siirtolaisille, josta saatiin käännökset bulgariaksi,
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englanniksi, arabiaksi, soraniksi, dariksi, venäjäksi, romaniaksi sekä somaliksi.
Järjestön näkyminen mediassa oli runsasta alkutalvesta sekä
RAY:n Vaikuttavaa! -palkinnon myötä että alkuvuoden kovien
pakkasten nostaessa asunnottomien asiaa esille. Järjestöllä työkokeilussa ollut henkilö suunnitteli järjestölle juhlavuoden logon. Arman
Alizadin dokumenttiohjelman Pohjantähden alla asunnottomuusjakso nähtiin televisiossa 12.4. Vva ry oli jaksossa näkyvästi esillä.
Ohjelmasta syntyi yhteydenottojen tulva. Ihmiset halusivat auttaa
monin eri tavoin ja verkkosivuillamme oli yhden päivän aikana (13.4.)
7820 näyttökertaa, mikä oli samalla vuoden suosituin päivä. Julki-

suus ja keskustelu olivat niin runsasta, että järjestö julkaisi lehdistötiedotteen Pohjantähden alla on vahvaa tahtoa auttaa. Ylen dokumentaristi Marja Kurikan Asunnottomuus -dokumentti Ilman kotia
näytettiin televisiossa 9.5., mikä myös lisäsi yhteydenottoja ja keskustelua asunnottomuudesta.
Syksyllä viestinnässä painottuu perinteinen Asunnottomien
yö -tapahtuma, mikä on tunnetuin Vva ry:n toteuttama valtakunnallinen tapahtuma, ja se tehdään yhteistyössä kansalaisliikkeen kanssa.
Tapahtuma sai tänä vuonna erittäin runsaasti näkyvyyttä: mediaosumia päivältä 17.10. oli 37 kpl.
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Varainhankinta 2016
Järjestö tekee varainhankintaa oman toimintansa
tukemiseksi ja tarjoaa yrityksille ja yksityisille henkilöille
erilaisia vaihtoehtoja tukea järjestön matalan
kynnyksen toimintaa.

30

hdistys jatkoi vuonna 2015 aloitettua panostusta varainhankintaan, mikä on näkynyt merkittävänä lahjoitusten kasvuna. Vuoden
2016 aikana järjestettiin kaksi Sumppitempausta, joka on järjestön v. 2015 lanseeraama varainhankintatempaus. Sumppitempaukset ottivat
paikkansa huhti- ja lokakuussa. Tempauksen markkinointi tehtiin sosiaalisen
median välityksellä ja mukana olevat kahvilat saavat myös itselleen lisänäkyvyyttä. Tempauksella kerätyt varat käytettiin järjestön matalan kynnyksen
toiminnan tukemiseen.
GoHomeless-flyer on Vihdoin Kotiin -kampanjan mainos, jota levitettiin vuoden aikana sekä sähköisenä että printtiversiona. Kampanjassa
on mahdollista lahjoittaa suoraan keräystilille tai tehdä tekstiviestilahjoitus.
Vihdoin Kotiin.fi -sivustoa ei vielä ehditty tänä vuonna uusia, mutta uusi
kampanjamateriaali oli kuitenkin laajasti käytössä. Järjestön panostaminen
aktiiviseen some-läsnäoloon on selvästi lisännyt lahjoitusten määrää, kun
sosiaalisessa mediassa on kerrottu matalan kynnyksen toimintamuodoista, ja
kuinka järjestöä voi tukea. Samoin keväällä esitetty Arman Alizadin ohjelmasarjan asunnottomuusjakso Pohjan tähden alla tuotti yhdistykselle paljon
lahjoituksia kuukauden aikana.
Kirjailija Ronja Tyren otti keväällä yhteyttä ja kertoi lahjoittavansa
Helvetin kehdossa keinutaan -kirjansa kaikki tulevat palkkiot toimintamme
hyväksi.
Lush – Charity Pot -keräys oli 1.9.–16.10. välisenä aikana. Käsintehtyä
kosmetiikkaa tarjoava yritys Lush lahjoitti Charity Pot -nimellä kulkevan ihovoiteen myyntituoton arvonlisäveroa lukuun ottamatta Vva ry:lle.
Liiterin joukkorahoituskampanja keräsi laite- ja palveluvuokraukseen
lahjakortteja järjestön käyttöön. Saaduilla vastikkeilla/lahjakorteilla järjestö
vuokraa palveluja tai laitteita Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepan
ilmeen parantamiseen vuonna 2017.
Yhdistys sai kolme yksittäistä suurempaa lahjoitusta yksityishenkilöiltä,
yhteensä 35 000 euron arvosta. Varainhankinnan tuottoja käytettiin mm.
matalan kynnyksen työn toteuttamiseen, asumisyksiköissä asuvien virkistystoimintaan sekä palkattiin palkkatuella henkilö Vartiosaareen vastaamaan
venekuljetuksista sekä muusta käytännön työstä saaressa.

WOLT–Lahjoita
ateria asunnottomalle

W

Kampanjan tuotto
ylitti kaikki odotukset!
olt ja markkinointitoimisto
Bob The Robot järjestivät
Lahjoita 5 eurolla jouluateria
-tempauksen, jonka tarkoituksena oli kustantaa
100 ateriaa järjestön kävijöille. Wolt on verkkosovelluksena toimiva yritys, jonka kautta voi
tilata ruokaa kotiin kuljetettuna tai noutaa sen
itse. Lahjoitusravintola oli auki 19.–25.12. Aluksi
myytiin jouluaterioita, joiden hinta oli 5 € ja arvo
20 €, ja nämä ateriat jaettiin Vva ry:n toimipisteen Vepan kautta 23.12. kodittomille. Loput
varoista suunnattiin suoraan yhdistykselle, ja ne
käytetään vuosien 2017–2018 aikana kodittomien ruokailuun.
Jouluaterian sisällön tarjosivat Saarioinen,
Vaasan ja Atria. Ateriat myytiin loppuun jo
puolen tunnin sisällä. Tempauksen suuri suosio
sai järjestäjät pidentämään tempauksen aikaa.
Tempauksella saatu tuotto päätettiin lahjoittaa
rahana. Tempauksen päätteeksi lahjoituksia
oli tullut 74 tuhannen euron edestä. Tämä on
järjestön suurin koskaan saama yksittäinen
lahjoitus!

S

Asunnottomien yö 2016
Vuoden 2016 teema oli asunnottomuuden ennaltaehkäisy
Helsingin tapahtuman suojelijana
toimi Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö
uomessa on vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi vuodesta 2002 lähtien Asunnottomien yön
merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yön kansalaisliikkeen järjestämiä
tapahtumia on järjestetty vuosittain
vähintään 20 paikkakunnalla, mikä tekee
siitä yhden suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista.

Vva ry:n Asunnottomien
yön tiedotteessa 2016
todettiin mm. näin:
”Ennaltaehkäisevää asumisneuvontaa ei
ole riittävästi tarjolla tai jossain tapauksissa sitä ei ole ollenkaan. Kaupunkien
asumisneuvojat ovat resurssoitu kaupungin asunnoissa jo asuville”, sanoo
asumisneuvoja Ulla Pyyvaara. Ihmisiä
pitäisi opastaa hakemaan apua ennen
kuin ongelmat kasaantuvat. ”Monesti
meille soitetaan, kun kämppä on lähdössä
seuraavana päivänä alta”.
Vva ry on työskennellyt ennaltaehkäisyn puolesta mm. kouluttamalla
kokemusasiantuntijoita ja viranomaisia
työskentelemään yhdessä. ”Kun palvelut
on suunniteltu kohderyhmän tarpeiden
mukaisesti ja kokemuksen ääntä kuun-

nellen, ennaltaehkäisy myös toimii”,
painottaa projektikoordinaattori Vlada
Petrovskaja.
Asunnottomien yön suunnittelu aloitettiin kesäkuussa, kun kansalaisliikkeen
toimijat kokoontuivat Vepaan pohtimaan
vuoden teemaa ja järjestelyjä. Siivouspäivä ja Recci järjestivät elokuussa
kenkäkeräyskampanjan tapahtumaa varten. Kenkiä saatiin rekka-autollinen ja ne lajiteltiin suureen joukkuetelttaan tapahtumapaikalle, josta kenkiä
tarvitsevat hakivat niitä tapahtuman
aikana. Tapahtuman julistekilpailun voitti
Elina Tuomi. Syksyllä kokoonnuttiin
noin kuukauden välein Vva ry:n toimistolle noin 15–20 hengen voimin. Tänä
vuonna mukaan tuli paljon uusia
järjestäjätahoja, yhteensä järjestäjätahoja oli tänä vuonna huikeat 36 kappaletta. Lisäksi Helsingissä useampi järjestö
järjesti itsenäistä toimintaa omissa toimipisteissään pop-up -tyyppisesti. Tapahtuman järjestämiseen osallistui suuri
määrä vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset
jakoivat mm. lahjoitusruokaa, toimivat
järjestysmiehinä ja osallistuivat rakennusja purkuhommiin.

Kuvat Jani Lappalainen
ja Camilla Hanhirova.
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Sällikoti – kodinomainen
asumisyksikkö
Perustettu 2007
ällikoti on kodinomainen yhteisö ja pieni
27 asunnon asumisyksikkö, jossa asukkaille
annetaan monimuotoista asumisen tukea.
Sällikoti toimii asunto ensin -periaatteella ja se on
suunnattu erityisesti pitkäaikaisasunnottomille henkilöille. Sällikodissa työntekijät auttavat asukkaita
virallisten asioiden hoitamisessa sekä muissa päivittäisissä tilanteissa, joihin asukas tarvitsee tukea.
Asukkaat tuntevat toisensa sekä henkilökunnan
hyvin. Sosiaalinen tuki, luottamuksen ja avoimen
kohtaamisen taso tekevät Sällikodista erityislaatuisen
lämminhenkisen asumisyksikön. Tavoitteena on,
että asukkaat voivat asua yksikössä pitkäaikaisesti.
Sällikodissa asukkaat saavat lisävalmiuksia ja
taitoja itsenäisempään asumiseen, ja muutama
asukas onkin muuttanut asumaan täysin itsenäisesti. Käytännössä asunto ensin -periaate tarkoittaa,
että asukkaalta ei edellytetä muutosta elämäntapojen suhteen. Sällikoti on asumisyhteisö, jossa
asukas on osallinen omaan asumiseensa, ei vain
palvelun vastaanottaja. Hänellä on asumisyhteisössä
oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuu omasta elämästään. Sällikodin päivittäisestä toiminnasta huolehtii
viisi ohjaajaa sekä sairaanhoitaja.
Sällikoti oli alun perin viisivuotinen kokeileva
tuetun asumisen hanke, jossa asutettiin pysyvästi 28
pitkäaikaisasunnotonta miestä. Se siirtyi Helsingin
kaupungin ostopalveluhankkeeksi 2011.

Kertomus vuoden
2016 toiminnasta
Sällikodissa pidettiin yhteisruokailu ja asukaskokous
kerran viikossa, ja juotiin päiväkahvit päivittäin. Kah-

vien yhteydessä oli myös tietokilpailu, johon asukkaat saivat tehdä kysymykset. Vuodenajan mukaan
järjestettiin yhteisruokailuja, kuten pääsiäis-, vappu-,
joulu- ja uudenvuodenateriat. Toukokuussa Sällikodin joukkue sai Kortteliolympialaisissa hopeasijan!
Kesällä grillattiin ulkona, käytiin Vartiosaaressa sekä veneretkellä, ja juhannuksena syötiin
yhdessä monena päivänä peräkkäin. Kesän loppupuolella yksi Junailijankujan asukas maalasi ja
remontoi Sällikodin tyhjän asunnon. Talvella käytiin
lahjoituksena saaduilla vapaalipuilla jääkiekko-ottelussa ja tehtiin muutamia muita vierailuja eri
tapahtumiin.
Normaali arki sujui yleensä rauhallisesti, mutta
toki kaikenlaista sattuu, ja esimerkiksi ambulanssi
jouduttiin hälyttämään useita kertoja kuukausittain.
Yhteen asuntoon sattui vesivahinko, jonka remontti
kesti pitkään. Asukkaiden vaihtuvuus Sällikodissa ei
ole suurta. Vuosi oli kuitenkin hyvin surullinen, sillä
peräti neljä asukasta nukkui pois. Sällikodin asukkaat ovat keski-iältään melko iäkkäitä, ja kaikilla on
raskas elämänhistoria, ja takana muun muassa hyvin
pitkät asunnottomuusjaksot. Sällikodin asukkailla on
paljon perussairauksia ja terveydenhuollon järjestäminen ja seuranta muodostaa suuren osan työstä.
Huolenpidosta huolimatta asukkaiden kuolleisuus
on huomattavasti suurempi kuin väestöllä yleensä
samassa iässä (n. 60 v.), mutta toki paljon pienempi
kuin se olisi kadulla.
Sällikodissa suoritettiin useita opiskeluihin liittyviä harjoitteluita, saatiin vierailuja eri viranomaistahoilta ja työntekijät pitivät työyhteisöpäiviä vuoden
aikana tarvittaessa.

Junailijankuja
Junailijankujan asumisyksikkö on Vva ry:n
vuodesta 2015 hallinnoima asumisyksikkö
Junailijankujalla Pasilassa. Junailijankuja
tarjoaa turvallisen ja kodikkaan ympäristön asukkailleen sekä oikea-aikaisen
ja tarpeenmukaisen asumisen tuen. Osa
asukkaista elää Junailijankujan asumisyksikössä hyvinkin itsenäisesti. Yksikössä järjestetään kuukausittain asukaskokous sekä
erilaista viikoittain tapahtuvaa toimintaa.
Junailijankujan juhlasalia käyttävät aktiivisesti myös Pasilan alueen muut toimijat.
Junailijankujalla on asukkaita 65, ja henkilökuntaa kymmenen työntekijää. Junailijankujalla toteutettiin vuoden 2016 ajan
Taike-hanke, joka oli Taiteen edistämisen
keskuksen rahoittama taiteen eri muotoja
hyödyntävä hyvinvointiprojekti asumisyhteisössä. Lue hankkeesta lisää s.34.

Kertomus vuoden
2016 toiminnasta
Junailijankujalla on ollut koko 2016
vuoden ajan paljon aktiivista toimintaa
niin asukkaiden, henkilökunnan, opiskelijoiden, vapaaehtoisten ja Taike-hankkeen järjestämänä. Tammikuussa perjantaisin asukkaille järjestettiin toiminnallinen
aamiainen, ja useampi asukas oli myös hoitamassa iltapäiväkahveja sekä asukaskokouksen ruokailuja. Helmikuussa Laurean
estenomiopiskelijat pitivät naispuolisille
asukkaille hemmotteluillan, ja miehet saivat
tästä vastapainoksi sukkia.
Biljardi- ja kuntoiluhuoneet olivat asukkaiden käytössä ja yhden aktiivisen asuk-

kaan toimesta alakerran kellariin perustettiin fillarityöpaja. Pingispöytä koottiin
myös asukkaan avustuksella. Isoon saliin
tehtiin yhdessä tila elokuvien katsomista
varten. Tilassa on videotykki ja äänentoistolaitteet. Yhteen huoneeseen järjestettiin
kirpputori, jonne tuotiin lahjoitusvaatteita
asukkaille haettavaksi. Aika ajoin Junailijankujalle lahjoitetaan teatteri-, jääkiekko-,
pesäpallo- ja jalkapallolippuja asukkaiden
käyttöön. Asukkaille on järjestetty mahdollisuuksia keilaukseen, pidetty hyvinvointipäivä, englantilainen aamiainen ja kerran
Laurean sosionomiopiskelijat järjestivät
retken Suomen Valokuvataiteen museoon
osana työharjoittelua. Asukkaat kehittivät
yhteisten tilojen viihtyvyyttä kokoamalla
aulaan uuden kirjahyllyn, josta kehittyikin
suosittu kirjojen vaihtopiste.
Keväällä ja alkukesästä oli paljon
tapahtumia; pääsiäistapahtuma, Vappubrunssi, Kukan päivän pihatapahtuma ja
pihatalkoot. Kris-infossa esiintyi stand up
-koomikko Miika Pettersson, ja C-hepatiitti-infossa kerrottiin terveystietoa.
Kesällä tehtiin retkiä Vartiosaareen ja
pidettiin kierrätyspäivä, jossa oli mahdollisuus päästä eroon ylimääräisestä tavarasta.
Järjestettiin Osallisuusprojekti Olohuone,
jonka puitteissa pidettiin iltapäiväkahveja sekä lautapeli-ilta. Hissin kunnostusprojektiin lähdettiin yhdessä asukkaiden sekä näyttelijöiden kanssa osana
Taike-projektia.
Talvella pidettiin karaokeilta, pikkujoulut, jouluruokailu ja kuunneltiin Paavalin

seurakunnan seurakuntalaisten laulamia
joululauluja. Myös joululahjoja saatiin.
Asumisyksiköiden yhteistapaaminen pidettiin myös joulukuussa Junailijankujalla,
samoin kuin palaveri ASTU:n ja toimeentulotuen sosiaalityöntekijän kanssa. Yksikössä suoritettiin useita opiskeluihin liittyviä
harjoittelujaksoja ja näyttökokeita. Lisäksi
yksikköön tehtiin tutustumiskäyntejä eri
oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan puolesta. Asumisyksikkö vastaanottaa myös aika ajoin ruoka-, tarvike- ja
vaatelahjoituksia. Näitä lahjoituksia jaettiin asukkaille, ja hyödynnettiin siten, että
esimerkiksi valmistettiin yhteisiä aterioita.
Talossa oli ajoittain, ja varsinkin yöaikaan levotonta. Pääosa häiriöistä oli ulkopuolisten henkilöiden aiheuttamia. Asiaa
käsiteltiin asukaskokouksessa, vieraiden
tuomisen sääntöjä kerrattiin ja vierailukäytäntöjä tarkennettiin. Muutettujen
käytäntöjen tarkoituksena on, että kaikki
ulkopuoliset henkilöt ovat jonkun asukkaan vieraana ja vastuulla. Häiriöitä ja
käytävillä liikkuvia ulkopuolisia henkilöitä
saatiinkin vähennettyä, ilman että puututtiin asukkaiden normaaliin asumiseen ja
siihen kuuluvaan oikeuteen tuoda vieraita
kotiinsa. Asukkaat tekivät yhteistyötä
henkilökunnan kanssa ongelmien ratkaisemiseksi. Useat asukkaat olivat ilmaisseet tyytymättömyytensä talon ulkopuolisten henkilöiden aiheuttamiin häiriöihin.
Kaikin puolin vuosi oli mielenkiintoinen ja
täynnä uusia tapahtumia.
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Taike-hanke – taiteen eri menetelmiä
hyödyntävä hyvinvointiprojekti

34

aiteen edistämisen keskus rahoitti
vuodeksi 2016 Junailijankujan asumisyhteisössä toteutettavan taiteen eri
muotoja hyödyntävän hyvinvointiprojektin, johon
palkattiin kaksi näyttelijää. Projektin tarkoituksena
oli muuttaa käytänteitä osallistavaksi ja parantaa
henkilökunnan ja asukkaiden keskinäistä yhteistyötä. Vva ry oli toteuttanut jo vuonna 2013 kahden
taiteilijan kanssa vuoden mittaisen taidehankkeen asunnottomille naisille, jonka tulokset olivat
hyviä: kaikki hankkeeseen osallistuneet nuoret
naiset saivat elämälleen uuden suunnan. Suomessa käynnistyi vuonna 2016 Suomen Akatemian rahoittama 6-vuotinen Arts as Equal
-hanke, jonka tavoitteena on saada taide osaksi
jokaiselle kuuluvaa peruspalvelua asuin- tai elämäntilanteesta riippumatta.
Niinpä Vva ry haki uudelleen rahoitusta
asumisyhteisössä tehtävään taidehankkeeseen,
jossa yhtenä fokuksena oli yhdistyksen osallisuusperinteen siirtäminen uuden asumisyhteisön
osaamiseksi. Hanke toteutettiin Junailijankujan
asumisyhteisössä, jossa asukkaita on 68. Valtaosalla asukkaista on asunnottomuustausta tai
päihde- ja mielenterveyden ongelmia. Tavoitteena
oli toteuttaa kulttuurihanke osallistavan teatterin
keinoin haastavassa ja erityisessä elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Kyseessä oli taidelähtöisen, osallistujien omasta kokemuksesta ja
heidän tarpeidensa kuulemisesta syntyvän kulttuuritoiminnan mahdollistaminen sekä sen saavutettavuuden varmistaminen. Hanke tehtiin yhteisenä
kehittämishankkeena, johon osallistuivat taiteilijat,
asukkaat ja henkilökunta – tavoitteena oli myös
toiminnan kehittäminen jatkossa itseohjautuvaksi.

Hankkeen kulku
Pohjatyö tehtiin syksyllä 2015 Stiftelsen 7 Mars
Fondenin avustuksella, jolloin kartoitettiin asukkaiden toiveita asumisyhteisön toiminnasta. Yksi
työntekijä kartoitti myös opintoihinsa liittyvänä
projektinaan yhteisen tilan käyttöä. Toiminnanjohtaja toimi tutkija-kehittäjänä ja hanke oli toimintatutkimus, jossa tiedonintressi oli emansipatorinen
eli osallistujiaan voimauttava. Taiteilijat suunnittelivat yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa
erilaisia tapahtumia, jotka toteutettiin kaksi kertaa
kuussa asumisyhteisössä vuoden ajan. Myös henkilökunnan kanssa pidettiin erillisiä työpajoja.

Miksi hanke haluttiin toteuttaa?
• Yhdistyksen osallisuusperinteen siirtäminen
uuden yksikön osaamiseksi
• Työntekijöiden ja asukkaiden vahvuudet,
osaaminen ja hiljainen tieto yhteisön käyttöön
• Taiteilijat ja tutkijakehittäjä tuovat erilaisia
näkökulmia ja työskentelymenetelmiä
• Asunnottomuutta kokeneilla on ongelmia
itsetunnon ja -kunnioituksen kanssa, häpeän
tunteita ja vaikeuksia liittyä yhteisöön ja
yhteiskuntaan
• Aiemmissa vastaavanlaisissa hankkeissa taiteen avulla on mahdollistettu heikommassa
asemassa olevien henkilöiden osallistuminen yhteisön toimintaan, kehittämiseen ja
yhteiskuntaan
• Jotta yhteisössä kaikilla on hyvä toimia haasteellisesta ympäristöstä huolimatta
• Luoda henkilökunnalle uusia välineitä osallistavaan työskentelyyn ja kohtaamistyöhön

• Asukkaiden itsekunnioitus, sosiaaliset taidot,
yhteisöllisyys ja valintojen vaihtoehdot
lisääntyvät
• Löydetään hyvinvointialan käyttöön uusia työmuotoja ja soveltavan taiteen osaajia voidaan
palkata vastaaviin hankkeisiin.

Mitä tapahtui?
Tilaisuudet järjestettiin ns. avoimen osallistumisen
periaatteella, joissa osallistujia oli 3–25 hlö/tilaisuus. Osallistujista miehiä oli 98 % ja naisia 2 %.
Hankkeen tapahtumiin vuonna 2016 osallistuttiin yhteensä 257 kertaa (229 miehiä, 28 naisia).
Työntekijät ja asukkaat ideoivat hankkeen ajan
myös työpajojen ulkopuolella erilaisia toiminnallisia asioita, joihin kannustettiin. Lisäksi LaureaAMK:n luovien toimintojen sosionomiopiskelijat
toteuttivat syksyllä 2015 ja keväällä 2016 hanketta
tukevan osallisuushankkeen, jossa he kokeilivat
taiteen eri menetelmiä viitenä eri kertana. Asumisyhteisö oli haastava ympäristö; yksikön koko,
asukkaiden vaihtuvuus ja päihteet vaikeuttivat
yhteisöllisyyden rakentumista. Hankkeen loppupäätelmät eivät ole vielä valmiit, mutta muutamia
huomioita voidaan jo esittää. Yhteistä tilaa ei saatu
niin hyvin käyttöön kuin toivottiin. Henkilökunnan
keskinäisiä kohtaamisia taiteen keinoin olisi ehkä
pitänyt järjestää ensin, ja olisi pitänyt olla sosiaalipuolen tilapäisresurssia käytössä, jotta henkilökunta olisi voinut osallistua vapaammin toimintaan.
Haastavat tilanteet ja asukkaiden päihtymistila
vaikeuttivat välillä tilanteita. Kaikesta huolimatta
asukkaat olivat pääosin tyytyväisiä tapahtumiin ja
toivoivat niitä lisää.
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Omat avaimet 2: Kokemusasiantuntijat
kouluttajina ja mentoreina -projekti
va ry:n hallinnoiman Omat avaimet 2:
Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projektin tavoitteena on vuosien
2016–2018 aikana vahvistaa kokemusasiantuntijoiden
roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa. Toukokuussa
2016 käynnistyneessä projektissa työskentelee kaksi
työntekijää: projektikoordinaattori ja -vastaava.
Projektiin palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on
omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen
lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille
suunnattujen palveluiden kehittämisestä. He toimivat
siltana palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten välillä.
Projektin avulla tuetaan asunnottomuustoimijoita siten,
että he voivat hyödyntää kokemusasiantuntijoiden
erityisosaamista. Projektityöntekijät vievät kuntiin
konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön soveltuvia
malleja: miten asunnottomuuskokemuksen omaavia
asiantuntijoita otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa voidaan käyttää, ja
mitä kokemusasiantuntijatyö voi olla kunkin kunnan
ja palvelun kohdalla. Samalla myös kokemusasiantuntijoille tarjotaan mentorointia moninaisissa rooleissa
toimimiseen. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan
tarjoamalla kunkin kunnan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, työpajoja ja konsultointia asunnottomuuskentällä toimiville yhteisöille ja organisaatioille.
Projekti herätti ensimmäisen vuoden aikana laajalti
kiinnostusta. Yhteydenotoissa ja yhteisissä keskusteluissa pohdittiin mm. miten toiminnan kehittämiseen
saadaan mukaan kokemusasiantuntijoita, miten heitä
tulisi kuulla, ja millä tavoin kokemukseen pohjautuvaa
tietoa tulisi kerätä? Asunnottomuuskentällä työskentelevät ovat miettineet, mitkä ovat ensimmäiset asiat,

jotka tulisi huomioida? Onko olemassa toimintamallia
kuinka kokemusasiantuntijoita saadaan mukaan, ja
mitä tulisi huomioida? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin on etsitty paikan rakenteisiin sopivia konkreettisia käytänteitä ja toimintamalleja.
Projekti julkaisi Facebookissa ajankohtaisia kuulumisiaan, kirjoitti yhdistyksen julkaisemaan Asukki-lehteen ja julkaisi internetsivuillaan käytännönläheisiä
artikkeleita ja pohdintoja kokemusasiantuntijuuteen
liittyen.

Poimintoja toteutuneesta 2016
Ohjausryhmäjäsenyydet ja
verkostoyhteistyö:
• Projektityöntekijä on kutsuttuna AUNE-ohjelman
koordinaatioryhmään kokemusasiantuntijan roolissa tuoden terveiset ruohonjuuritasolta. Koordinaatioryhmä käsittelee ja etsii ratkaisuja ajankohtaisiin käytännön asioihin.
• Projektityöntekijät osallistuivat osana AUNE-ohjelmaa Ympäristöministeriön Uudet asunto- ja
palveluratkaisut -hankkeessa käynnistettyyn
yhteiskehittämisen pilottiin Vokista kotiin, jossa
kehitettiin asumisen polkuja vastaanottokeskuksista palvelujärjestelmän piiriin siirtyville ja
asunnon tarpeessa oleville henkilöille.
• ARA:n kuntastrategiahankkeen ohessa käynnistyneessä yhteistyössä projektin työntekijät toivat
esille omia kokemuksiaan niistä tekijöistä, jotka
joko edistävät tai estävät kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä.
• Projektityöntekijät osallistuivat Lahden kaupungin
ARA:n kuntastrategiahankkeeseen liittyvään

kokemusääniryhmätyöskentelyyn, jossa Lahden
asunnottomien palveluita käyttävien henkilöiden
kanssa kartoitettiin asunnottomuuteen johtavia
polkuja ja pohdittiin mahdollisia asunnottomuutta
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.
• Projektityöntekijä toimii Kuopion Sirkkulanpuiston
toimintayhdistys ry:n Miten selvitä seuraavaan
päivään -hankkeen ohjausryhmässä. Hän vie
kokemusasiantuntijuutta ja kokemusasiantuntijana työskentelemisestä kynnyksettömään ruohonjuuritason työhön.
• Projektikoordinaattori toimii Moniheli ry:n hallinnoiman kolmivuotisen (2016–2018) Katto-hankkeen ohjausryhmässä. Katto-hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien asunnottomuuden
ehkäiseminen.

Koulutustilaisuudet:
• Projektitiimi piti M/S SOSTE koulutus- ja verkostoitumisristeilyllä isolle kuulijakunnalle esityksen
kokemuksistaan kohtaamisesta. Toimme esille
kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kohtaamisen haasteita ja niiden vaikutuksia työskentelyyn neljän teeman kautta: luottamus, asenteet,
vaikuttamismahdollisuudet ja motivaatio.
• Projekti oli mukana suunnittelemassa ja osallistui perinteiseen Asunnottomien yötä edeltävään Asunnottomuuspäivän tapahtumaan.
Tapahtuman teemana oli AUNE-toimenpideohjelman mukaisesti asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Tapahtuma toteutettiin ”Hot spottien” muodossa. Omat avaimet 2 -projekti vastasi
kokemusasiantuntijuutta käsittelevän keskustelupöydän vetämisestä.
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Hallinto ja talous 2016
Hallitus ja toiminnanjohtaja
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va ry:n hallitus kokoontui kuusi kertaa
vuoden aikana. Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin 24.3. ja 27.9. vertaisja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepassa. Kevätkokous
hyväksyi vuosikertomuksen vuodelta 2015, ja syyskokous toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle
2017. Työntekijöillä oli mahdollisuus vaikuttaa toimintasuunnitelman sisältöön. Vuoden 2016 hallitukseen kuuluivat: Matti Malkki (pj), Pirkko Vuorinen, Anja Nysten,
Markus Himanen, Jonna Köpilä ja Reijo Pipinen. Varajäsenet: Kari Karhu ja Kari Junnikkala. Yhdistyksen
toiminnanjohtajana toimi Sanna Tiivola. Tilintarkastajana toimi Rabbe Nevalainen Altum Audit Oy:stä.

Työhyvinvointia ja jaksamista tuettiin työhyvinvointi- ja kehittämispäivillä, kulttuuri-, liikunta- ja
työmatkaseteleillä, hierontalahjakorteilla ja Toimistoduunarit kuntoon -työpajalla. Matalan kynnyksen työntekijöitä muistettiin lahjakortilla ja kiitosillallisella RAY:n
Vaikuttavaa! -palkinnon ansiosta. Yhdistys muisti koko
henkilökuntaansa jouluna S-ryhmän lahjakortilla.
Työterveyshuollon palvelut ostettiin Diacorilta.
Työterveyshuollon sopimukseen tehtiin muutos, jossa
työterveyslääkärin suosituksesta voidaan tehdä isompia
tutkimuksia työnantajan maksusitoumuksella. OP-Pohjola teki sähköisen kyselyn avulla Hyvintointikartoituksen työntekijöille, ja sen tulokset käytiin läpi henkilöstön kanssa.

Henkilöstö

Talous

Vva ry:ssä oli tilivuoden aikana keskimäärin 36 henkilöä, joista 28 oli kokoaikaista ja 8 osa-aikaista. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 8 henkilöä. ja loput toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Yhdistyksen
eri toimipisteissä tehtiin useita työharjoitteluja ja työkokeilujaksoja vuoden aikana.
Henkilökohtaisia ja toimipistekohtaisia työnkuvia
ja tavoitteita sekä organisaation toiminnan kehittämistä käsiteltiin henkilöstö-, toimipiste-, johtoryhmäsekä työsuojeluvaliokuntakokouksissa. Yhdistyksellä on
yhdenvertaisuus-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma.
Yhdistykselle tehtiin itsearviointisuunnitelma vuoden
2106 aikana, ja aloitettiin itsearviointi ja -kehittäminen
kaikilta toiminnan osa-alueilta. Yhdistys raportoi
kaikesta toiminnastaan jäsenistölle, yhteistyökumppaneille, rahoittajille sekä sidosryhmille. Ray
suoritti toiminnantarkastuksen matalan kynnyksen
toimintaan vuonna 2016 ja antoi siihen kehittämisehdotuksia. Toiminnanjohtaja kävi kerran kuussa Turussa
oppimassa luovan yhteisön johtamista liittyen ylempiin AMK-opintoihin.

Vuosina 2012–2015 toimineelle Omat avaimet -hankkeelle myönnettiin jatkohakemuksen perusteella
rahoitus seuraavalle kolmelle vuodelle. Taike-hanke
sai rahoituksen ja toimi vuoden 2016 ajan. Syyskuun
lopussa lähetettiin RAY:lle hakemukset jatkoavustuksesta matalan kynnyksen, järjestötyön ja toukokuussa
käynnistyneen Omat Avaimet2 -projektin osalta. Helsingin ja Espoon kaupungeilta haettiin järjestöavustusta. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin kulttuurilehtitukea Asukki-lehden julkaisuun. Yhdistys
osallistui yhteistyökumppanina kolmeen eri hankehakemukseen; TOIMEKAS-, Tuki ja tavoittaminenja Kannelmäki -hankkeet. TOIMEKAS ja Kannelmäki
-hankkeet saivat rahoituksen vuodesta 2017 alkaen.

Uudet hankkeet vuonna 2017
Toimekas
Toimekas on uusi seitsemän järjestön hanke, jossa Vva ry vastaa kokemusasiantijuuden ja asukasosallisuuden kehittämisestä. Hankkeen vetäjänä toimii Y-Säätiö. Hankkeessa kehitetään arjen mielekästä toimintaa
osana asunnottomien asumispalveluja, eli tavoitteena on kuntoutua sosiaalisesti. Asukkaat ovat mukana työssä, jossa onnistuneen asumisen,
työtoiminnan ja mielekkään tekemisen malleja kehitetään. Tarkoitus on
tukea työllistymistä, selvittää kannustinloukkuja ja etsiä niihin ratkaisuja.
Vva ry:lta hankkeeseen on nimettynä asumisyksiköiden esimies ja Omat
avaimet -projektista puolestaan kokemusasiantuntijoita. Varsinainen työ
käynnistyy vuoden 2017 alussa.

Kannelmäen yhteisöhanke
Vva ry on yhteistyökumppani Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa
uudessa Kannelmäen yhteisöhankkeessa ja vastaa hankkeen toteuttamisesta. Erityisosaamisalueena on vertaistoiminnan kehittäminen.
Hankkeessa järjestetään matalan kynnyksen toimintaa moniongelmaiselle asukasryhmälle. Tavoitteena on edistää kävijöiden sosiaalista
hyvinvointia, terveyttä ja lisätä yleistä viihtyisyyttä ja alueen asukkaiden
turvallisuudentunnetta.

Työntekijöiden ajatuksia
Vva ry:llä työskentelystä
• Vva ry:llä tehdään töitä sydämellä ja lähellä omia arvoja ainutlaatuisessa työympäristössä, jossa työntekijöihin luotetaan.
• Työ on itsenäistä ja luovaa, jossa kävijöiden kanssa yhdessä
mietitään kutakin tilannetta.
Työtä ei tehdä virastomaisesti, järjestötyö mahdollistaa epäkohtien esiin tuomisen toisella tavalla ja byrokratian määrä
pysyy pienenä
• Työ ole koskaan liukuhihnatyötä.
• Monet opiskelun aikana harjoittelunsa suorittaneet ihmiset
haluavat tulla meille töihin.
• Hyvinvointiyhteiskunta ei aina näy kadulla. Vva ry tuo asunnottomien äänen kuuluviin.
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Kiitokset kaikille järjestön työtä tukeneille!
Suomen Hypoteekkiyhdistys
Emmaus Helsinki
Y-Säätiö
Hihnalat
RAY
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Blancco Pitäjänmäki
Stiftelsen Danmarkshjemmet r.s
Mars Finland OY
KRITS
Stiftelsen Sjunde Mars Fonden
OKM opetus ja kulttuuriministeriö
Taiteen edistämisen keskus
SATO
Helen OY
RECCI
Siivouspäivä
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL
PAM Apteekkialan osasto
Emmaus Westervik R.F
Tommy Lindgren
Minka Kuustonen
Trainer´s House Oyj
Darina Rodionova
Aleksandr Tarasov
Yhteismaa Helfem Urtekram
Pilkkoset
Hotel Majvik
Tuska Open Air Metal Festival
Roihuvuori seura
Gimme a Break
Cackuja
Vernissa kahvila
Varusteleka
Seiska-lehti
Tikkurilan yliveto
Munkan K-kauppa

Harjun nuorisotalo
R-kioski: Ari Pellilä
Hety
HYY
LUSH
Oranssi ry
Mothership Of Work
Partiolippukunta Maahiset ry
Asukastalo Saunabaari
S-Market
K-Market
Leipomo Keisari
Brother Christmas
Sukita koditon -kampanja
Miika Pettersson
Tuomas Heikkilä
Sini Aalto
Hursti
Stick Deep
Hilma
Bizzyiam
Tiina-Rakel Liekki
Grex Musicus
Belenos
Rhythms of Resistance
Napoleon Says
Topi Saha
Tommi Läntinen
Olavi Uusivirta
Santeri Eloranta
Elina Tuomi
Kristiina Laitinen
Kouvolan vihreät
Ruff Ryders
Tarja Heinola
Jaana Pesonen
Jaana Matikainen
Elisabeth Platan
Tampereen Yliopiston YO-kunta

Joonas Lepistö
Piruliinan kodittomat aikuishaaveilijat
Rõõm
Koilis-Helsingin punavihreä kupla
Shave Club Finland
From waste to taste
Paloheinän ulkoilumaja
A-lehdet
Arto Timonen
Jarkko Lavila
Ben Kaila
Rollfoods
Kaffila Bokvillan
Plaza Mocca
Good Life Coffee
Makers Kahvila
Cafe Pequeñon
Rupla Kallio ja Rupla Rööperi
Roots Helsinki
Street Gastro
Cafe Talo
Kahvitupa Laurentius
Hilpeä Kahvikissa
Kulttuurikahvila Laituri
Helsingin kaupunginteatteri
Ronja Tyren
Tuija Rantalainen
00400
Checking line
Fladderpuck
Panda & Tim
Suomen Jääkiekkoliitto
Jokerit
HIFK fotboll
HIFK-hockey
Superpesis
Lisäksi järjestömme kiittää kaikkia yksityisiä
lahjoittajia ja toimintaamme tukevia henkilöitä!
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