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asunnotto-
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osallistuu 
kansain-
väliseen 
vaikutta-
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hön. Yhdistys tarjoaa sekä konk-
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tukea asunnottomuuteen 

että yhteiskunnallisia osal-

listumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia.
Kannen kuva Jani Anttila, Juki Lapissa.

Näkymä Soldiksen saunalta.

Painopaikka Oriveden kirjapaino

Taitto Arto Timonen

Vva ry on poliittisesti ja uskon-nollisesti sitoutumaton kansa-laisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1986.
VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY     4

VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA     8
 
VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOIMINTA     9

MATALAN KYNNYKSEN TYÖ     20

ASUMISYHTEISÖ SÄLLIKOTI     40

VAIKUTTAMINEN, KEHITTÄMINEN JA JÄRJESTÖTYÖ  46

HALLINTO JA TALOUS      60

HENKILÖSTÖ       64

TULEVAISUUDEN HAASTEITA     66

Komposti Vartiosaaressa, design by Enska



54

Joukko asunnottomia miehiä 
perusti Vva ry:n Helsingissä 
vuonna 1986. He määrittivät 

yhdistyksen tarkoitukseksi yhteis-
majoituksessa asuvien elinolojen 
parantamisen ja vaikuttamisen 
siihen, että jokaiselle asuntoa vailla 
olevalle järjestettäisiin mahdollisuus 
itsenäiseen asumiseen. Asunnot-
tomuuteen kiinnitettiin valtakun-
nallista huomiota YK:n julistamana 
kansainvälisenä asunnottomien 
vuonna 1987. Tuolloin asunnotto-
mia arvioitiin olevan koko maassa 
noin 20 000. Holkerin hallituksen 
(1987–1991) ohjelmassa asetettiin 
tavoitteeksi asunnottomuuden pois-
taminen vuoteen 1991 mennessä. 

Järjestön toiminta on koko sen ole-
massaolon ajan perustunut asun-
nottomien omaan aktiivisuuteen 
heidän omien asioidensa edistä-
miseksi. Ensimmäiset kymmenen 
vuotta järjestö toimi kokonaan va-
paaehtoisten voimin. Nyt järjestössä 
työskentelevät rinnakkain asunnot-
tomuutta kokeneet sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset. 

Henkilökunnan tehtävänä on edun-
valvonnan lisäksi asunnottomien 
ja asunnottomuutta kokeneiden 
osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksien lisääminen. Ensimmäiset 
työntekijät palkattiin vuonna 1994 
Taitojenvaihtoverstas-projektiin 
sekä Kohtaamispaikkaan. Yhdistyk-
sen toiminta on laajentunut ruohon-
juuritasolta nousseiden tarpeiden 

mukaan: yhdistyksen palkattujen 
työntekijöiden määrä on vaihdellut 
10–21 työntekijän välillä.

Yhdistyksen tärkein toi-
minnan muoto on asun-
nottomien edunvalvontatyö 
sekä asumisratkaisujen 
turvaaminen yhteiskun-
nassamme heille, joilla on 
mielenterveys- ja päihde-
ongelmia.

Vva ry on asiantuntijajärjestö, joka 
osallistuu vaikuttamis- ja edunval-
vontatyöhön paikallisesti, valta-
kunnallisesti sekä kansainvälisesti. 
Järjestön kaikki toimipisteet sijaitse-
vat pääkaupunkiseudulla, ja niissä 
toimii aktiivisesti noin 50 vapaaeh-
toista.  

Järjestön varsinaisten jäsenten 
määrä on pieni, vaikka toimintaan 
osallistuu ihmisiä ja yhteisöitä eri 
puolilta Suomea: asunnottomilla ei 

usein ole varaa maksaa jäsen-
maksua eikä heillä ole osoitetta, 
johon voisi lähettää jäsenpostia.

Vva ry:n osallisuusstrategia 
valmistui vuonna 2011. Yhdis-
tyksen tavoitteena on lisätä 
järjestelmällisesti asunnottomien 
ja asunnottomuutta kokeneiden 
yhteiskunnallisia osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. 

Yhdistyksellä on kaksi asunnot-
tomille tarkoitettua matalan kyn-
nyksen toimipistettä sekä muita 
toimintoja, joista asunnottomilla tai 
asunnottomuusuhan alla olevilla 
on mahdollisuus saada apua ilman 
ajanvarausta kaikkina vuorokau-
denaikoina. Yökeskus Kalkkers 
ja etsivän työn yksikkö Yökiitäjä 
toimivat yöaikaan, päivisin asun-
nottomia tavoittavat vertais- ja 
vapaaehtoistoiminnan keskus 
Vepa, asumisneuvonta ja liikkuva 
tuki. Yhdistyksellä on myös asunto 
ensin -mallin mukainen tuetun asu-
misen yksikkö Sällikoti, joka tarjoaa 
asunnon 28:lle pitkäaikaisasun-
nottomuutta kokeneelle henkilölle, 
sekä kaksi päihteetöntä virkistys- ja 
toimintapaikkaa Helsingin Vuosaa-
ressa. 

Yhdistys tiedottaa asunnottomien 
tilanteesta säännöllisesti medialle 
ja yhteistyökumppaneille sekä 
järjestää erilaisia tapahtumia. Toi-
mintansa tukemiseksi yhdistys voi 
anoa määrä- ja apurahoja, järjes-
tää rahankeräyksiä, arpajaisia ja 
myyjäisiä sekä periä jäsenmaksu-
ja. Yhdistyksen suurin yksittäinen 
tukija ja toiminnan mahdollistaja on 
Raha-automaattiyhdistys.

Asunnottomuudesta

Asunnoton on henkilö, jolla ei ole asuntoa. 
Asunnottomuus on olosuhde, ei yksittäisen henkilön ominaisuus.
Asunto on ihmisen perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. 
Jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli saa siihen riittävän tuen.

Vuonna 2013 Suomessa 
tilastoitiin olevan 7500 
asunnotonta, joista yli 

puolet pääkaupunkiseudulla. Riski 
joutua asunnottomaksi on suurin 
henkilöillä, joilla on toimeentu-
lovaikeuksia. Asunnottomana 
olemisesta tulee usein juuretonta 
kodittomuutta, kun se on pitkä-
kestoista. Ihmisen omat valmiudet 
pitää yllä kotia rapautuvat useita 
vuosia kestäneen asunnottomuu-

den aikana, ja asunnottomuusti-
lanteen ulkopuoliset sosiaaliset 
verkostot katoavat.

Eurooppalaisen asunnottomien 
kattojärjestön FEANTSAn mää-
ritelmän mukaan asunnottomiksi 
voidaan kadulla asuvien lisäksi 
katsoa myös asuntoloissa, laitok-
sissa, vastaanottokeskuksissa, 
tukiasunnoissa, asunnottomuu-
suhan alla sekä epävarmoissa 

ja riittämättömissä olosuhteissa 
elävät henkilöt.

Vva ry:n tavoitteena on auttaa 
jokaista asunnotonta löytämään 
ihmisarvoiset kriteerit täyttävä 
asumispaikka, josta voi tehdä 
kodin sekä tarjota asunnottomille 
ja asunnottomuutta kokeneille 
mahdollisuus osallistua ja vaikut-
taa yhteiskuntaan ja päätöksente-
koon.

Lähde, www.ara.fi

ASUNNOTTOMUUSTILASTO 1987-2013

VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY



76

Oikeus itsenäiseen asumiseen

Kohta kolmenkymmenen vuoden ajan Vailla Vakinaista Asuntoa ry on toiminut asunnottomien elinolojen 
parantamiseksi ja pyrkinyt nostamaan esiin asunnottomuuden koko kuvaa. Toiminnan alussa päätavoite 
oli parantaa yhteismajoituksessa elävien elinolosuhteita ja vaikuttaa siihen, että jokaiselle asuntoa vailla 

olevalle järjestetään mahdollisuus itsenäiseen asumiseen.

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmat Paavo 1 ja 2 ovat edistäneet sitä, että monet pitkään kaduil-
la ja ankeissa asuntoloissa majailleet ihmiset ovat saaneet nimensä oveen, ja oven, jonka sulkea takanaan. 
Edelleen on kuitenkin liikaa niitä, joilta tämä oikeus puuttuu ja valitettavasti joukko kasvaa. ARAn asuntomark-
kinakyselyn mukaan vuoden 2013 lopussa koko maassa oli 7500 yksinäistä asunnotonta ja 420 perhettä. 
Joka neljäs asunnottomista oli alle 25-vuotias, myös naisten asunnottomuus kattoi neljännesosan. Maahan-

muuttajien osuus oli lähes 25 %.

Usein sana asunnoton nostaa silmiimme 
kuvan pitkäaikaisasunnottomasta, usein 
päihde- ja/tai mielenterveysongelmaises-
ta miehestä, jonka elämä on syystä tai 
toisesta suistunut raiteiltaan. Kuitenkin alle 
puolet vailla vakinaista asuntoa olevista 
kuuluu tähän tilastolliseen ryhmään.

Asunnottomia ihmisiä ei saisi määritellä 
minkään mielikuvan mukaan. Joukkoon 
mahtuu parisuhteen päättymisen, paikka-
kunnan vaihdon, työttömyyden, tai monen 
muun syyn vuoksi asunnottomaksi jää-
neitä. Tilastot sisältävät lähes kahdeksan-
tuhatta ihmistä, lähes kahdeksantuhatta 
erilaista tarinaa.

Asuminen on kallista ja sen hinta nousee 
nousemistaan: kiinteistövero nousee, säh-
kön hinta nousee ja  asuntolainojen kor-
kotuki vähenee. Jos näin jatkuu pitkään, 
pelkään pahoin, että jokaisessa ovessa on 
monta nimeä. Mahdollisuus itsenäiseen 
asumiseen karkaa käsistä.

Asunto on jokaisen ihmisen perusoikeus. 
Ja niin sen pitää olla jatkossakin.

	 	 	 •			Pirkko	Vuorinen,	
      hallituksen puheenjohtaja

Tavoite

Tämänhetkisen asumisen suhteen tunnen itseni etuoi-
keutetuksi. Tässä on asuttavana huone, makuualkovi, 
keittiö, vessapesuhuoneyhdistelmä oikein pesuam-

meella – ja se tärkein yksityiskohta: oma rauha. Kukaan ei 
marssi omilla avaimillaan sisään jonkin mielivaltaisen tar-
kistuksen nimissä. Ylimääräinen kiusanteko vuokranantajan 
taholta ei kuulu asumiseen.

Asunto ensin eli ”Katujensiivous-
ohjelma”

Sosiaalin päätös lopettaa maksut tilapäisasumisen nimikkeel-
lä toimivilta asuntoloilta vaikuttaa edistykseltä. Ruuhka-asun-
tolat kierrättivät samaa sakkia rotankolosta toiseen. Etupääs-
sä samat ansioituneet eturyhmät remontoivat entisiin tiloihin 
vankilatyyppiset yhden hengen kopit, sillä erotuksella että 
vanha stressaava ympäristö säilyi entisellään. Suurin muutos oli vapaus ryypätä ja narkata itsensä vaikka hengiltä, 
jos tilanne pääsi niin pitkälle. Tämän toimenpiteen kustannukset saattaisivat olla melkoinen kauhistus ryskätyötä 
tekevälle veronmaksajalle. Lieventävänä asianhaarana – tämän tilanteen korjaamiseksi oli akuutti hätätila.

Epävarmuus

Tiedeteknisen kehityksen innovatiivista etenemisvauhtia on meikäläisen tietopohjalla ja ojankaivajan aivoilla va-
rustetun vanhuksen lähes mahdoton arvioida ennakkoon. Se nyt on varmaa että se on tulossa. Tämä kehitys tulee 
vähentämään ihmistyövoiman tarvetta ja muuttamaan sen kohteita. Merkkejä tämän suuntaisesta kehityksestä on 
jo nähtävissä. Koulutuspaikkojen ja määrän lisäämistä vaikeutetaan niin sanotuilla yhdistämis- ja leikkaustarpeil-
la. Tekemällä koulutuksen maksulliseksi, kouluttamaton osa kuuluu vaarattomaan nukkuvien puolueeseen eikä 
uhkaa pöhöttyneen eliitin etuja valvovia poliittisia ryhmiä. Jos korkeasti koulutettu osa kansasta tippuu toimeentu-

lotasoltaan meikäläiselle tutulle ns. rupusakin tasolle, tulee se muuttamaan 
ainakin äänestyskäyttäytymistä.

Fakta

Minkä nuorena varastaa, sen vanhana omistaa. Tapoja on vaan niin erilai-
sia. 

Ehdotus

Olisiko aika vapauttaa ryöstöt suljetulta piiriltä demokratian nimissä koko 
kansan oikeudeksi ja lopettaa joutavanpäiväinen pulputus julkisuuteen? 

Pirkko Vuorinen •			Risto	Husso,	yhdistyksen	aktiivi	ja	yksinasuja



98

HYVIN MENI:

•						Asunnottomuusmessut	Hyvin-
käällä tavoittivat 3000 henkilöä. 

•							Yhdistys	osallistui	kansallisen	
asunnottomuusohjelman ja ke-
hittäjäverkoston ohjausryhmän 
työhön.

•						Yhdistys	käytti	puheenvuoron	
osallisuudesta Euroopan parla-
mentissa.

•					Helsingin	Asunnottomien	yö	
-tapahtuma 17.10. keräsi yhteen 
asunnottomuustoimijat ja tavoitti 
yli 500 kävijää. Asunnottomien 
yö järjestettiin 30 paikkakunnal-
la.

•				Omat	avaimet	-hankkeesta	saa-
tiin positiivisia tuloksia kokemus-
asiantuntijoiden osallistumisesta 
palveluiden suunnitteluun.

•						Liikkuvan	tuen	käyttöön	hankit-
tiin ajoneuvo.

•						Yhdistyksen	toimipisteiden	työ-
prosesseja työstettiin vuoden 
2013 ajan osuuskunta Avain-
väen avulla.

•						Yhdistyksen	koko	henkilöstön	
ensiaputaidot päivitettiin.

•						Vartiosaaren	sauna	sekä	Sol-
diksen palanut sauna remontoi-
tiin vapaaehtoisvoimin.

•						Viisi	Sällikodin	miestä	osallistui	
yhteistyössä Tatsi ry:n kanssa 
järjestetylle Lapin leirille. 

•						Asunnottomuutta	kokeneiden	
naisten teatteriprojekti toteutet-
tiin vuonna 2013 opetusministe-
riön avustuksen turvin.

•						15	yhdistyksen	kävijää	osallis-
tui avustajina Helsinki Filmin 
kuvauksiin.

•						Yhdistys	sai	toimintaansa	lah-
joituksia yksityisiltä henkilöiltä 
ja säätiöiltä. 

•						Matalan	kynnyksen	työssä	oli	
vuonna 2013 yhteensä 13 550 
kontaktia ja avunpyyntöä.

•						Asunnottomuutta	kokenut	va-
littiin asunnottomien oman eu-
rooppalaisen verkoston HoPen 
Suomen maaedustajaksi.

•						Yhdistys	osallistui	euroop-
palaisten asunnottomuusjär-
jestöjen FEANTSAn osalli-
suustyöryhmään ja kahteen 
seminaariin.

•						Yhdistyksen	työntekijät	ja	
vapaaehtoiset tekivät opinto-
matkan Tallinnaan ja tutustui-
vat Tallinnan asunnottomien 
palveluihin. Vastavierailulla 47 
virolaista sosiaali- ja terveys-
alan työntekijää tutustui Helsin-
gin asunnottomien palveluihin.

VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOIMINTA
“Toimin vapaaehtoisena, koska haluan nähdä omaa mennyttä maailmaani. Haluan auttaa siellä eläviä ja olla 
esimerkkinä siitä, että sieltä voi päästä pois. Toisaalta olen myös esimerkki siitä, kuinka siihen maailmaan on 
helppo palata. Vapaaehtoisena toimiminen tuo myös sisältöä omaan arkeeni.” 
          •			Jyrki,	vapaaehtoistyöntekijä

Vuonna 2013 Vailla vakinais-
ta asuntoa ry:n toimintaan 
osallistui eri tavoin yli 50 ak-

tiivista vapaaehtoista, joista osalla 
oli pitkäaikainen kokemus asun-
nottomuudesta. Vapaaehtoiset 
toimittivat asunnottomien lehteä 
Asukkia, osallistuivat erilaisten ta-
pahtumien järjestämiseen, yhdis-
tyksen perustoimintaan sekä 
hallintoon. 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan 
keskuksen Vepan kautta mukaan 
tulleet asunnottomat ja asunnotto-
muutta kokeneet löysivät itselleen 
toiminta-areenan yhdistyksen 
eri toimipisteistä. Vartiosaaren 
toimintakeskuksen ja Soldiksen 
toimintaan osallistui runsaas-
ti yhdistyksen vapaaehtoisia. 

Hyvinkäällä pidettyjen 
asunnottomuusmessujen 
tuottamiseen osallistui 
yhdistyksen työntekijöitä 
ja vapaaehtoisia. 

Syksyllä 2013 yli 15 
yhdistyksen kävijää ja 
vapaaehtoista osallistui 
tuotantoyhtiö Helsinki Fil-
min elokuvan kuvauksiin.  
Elokuvan tekoon osal-
listuneet saivat palkkion 
lahjakortin muodossa.

Vapaaehtoisten taidonnäytteitä.

•						Yhdistys	osallistui	RAY:n	
rahoittamaan PAAVO Ver-
kostokehittäjät -hankkeeseen 
vastuualueenaan kokemusasi-
antuntijoiden osallisuus. 

•						Asunnottomuuslehti	Asukki	
ilmestyi neljä kertaa. 

•						Yhdistys	tarjosi	työharjoittelu-
paikan sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoille. Yksi henkilö suo-
ritti koevapausrangaistuksen 
Vartiosaaressa ja yksi henkilö 
yhdyskuntaseuraamuspalveluk-
sen asumisyksikkö Sällikodissa.

TAKAPAKKEJA:

•						EU-kansalaisten	hätämajoitus-
kysymystä ei edelleenkään ole 
ratkaistu pääkaupunkiseudulla 
ja kasvukeskuksissa. 

•						Yhdistyksellä	ei	ollut	resursse-
ja toteuttaa kansalaisaloitetta 
oikeudesta asuntoon.

•						Yksi	asuntoa	pitkään	odottanut	
henkilö ei halunnut ottaa asun-
toa vastaan, kun sitä tarjottiin.

•						Vartiosaaren	osayleiskaavan	
toteuttamisvaihtoehtoa valitta-
essa ei otettu huomioon Vva 
ry:ltä eikä muilta asianosaisilta 
pyydettyjä lausuntoja.  

•						Yökiitäjän	ajoneuvo	oli	pitkään	
huollossa rikkoutuneen mootto-
rin vuoksi, ja sen korjaaminen 
oli kallista.

VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA
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Minulle oikeus ihmisarvoiseen 
asumiseen, jokaisen yksilön 
loukkaamaton perusoikeus, on 

ollut tärkeää niin pitkään kuin muis-
tan. Vastentahtoinen asunnottomuus 
on suuri ihmisoikeutta ja ihmisarvoa 
loukkaava tila, jota ei tulisi sallia tai 
hyväksyä missään olosuhteissa. 
Vva:n toimintaan tutustuessani olin jo 
jonkin aikaa tehnyt erinäistä poliittis-
ta vaikuttamistyötä asunnottomuutta 
vastaan. Siinä mielessä Vva oli minulle 
melko luonnollinen paikka, josta hakea 
työharjoittelupaikkaa. Suoritin kol-
men kuukauden työharjoittelujakson 
Vva:ssa vuosina 2009-2010, ja sen 
jälkeen olen halunnut jatkaa vapaa-
ehtoisena monestakin syystä. Haluan 
edelleen tehdä vapaaehtoistyötä 
Vva:ssa sen takia, että asunnottomuus 
on edelleen iso ongelma, joka pitää rat-
kaista. Viihdyn Vva:ssa myös sen takia, 
että täällä pysyy jatkuvassa kontaktissa 
asunnottomiin ja heidän arkeensa. Mi-
nulle on suuri kunnia saada käyttää ai-
kaani ihmisten kohtaamiseen, joilla on 
monesti hankala arki asunnottomuuden 
takia. Usein pelkästään aidolla läsnä-
ololla voi vaikuttaa positiivisesti toisen 
ihmisen päivään. Samalla kävijöiltä saa 
myös paljon. Olen täällä ollessani op-
pinut arvostamaan paremmin kaikkea 
sitä mitä minulla on, ja olen oppinut 
paljon uutta itsestäni. Moni Vepan 
kävijä on tehnyt suuren vaikutuksen 
minuun, heidän selviytymisvaistonsa ja 
rohkeutensa on tehnyt lähtemättömän 
vaikutuksen. Vva:n Vepa tuo monelle 
pysyvyyttä arkeen, on hyvä kun on 
paikka johon on tervetullut omana 
itsenään. Lisäksi Vva:ssa arvostetaan 
vapaaehtoisia, täällä on hyvät mahdol-
lisuudet tehdä niitä asioita, jotka itseä 
kiinnostavat. Tuntuu siltä, että kävijät, 
vapaaehtoiset ja työntekijät muodos-
tavat yhteisön, jossa jokaisen yksilölli-
syyttä, tarpeita ja osaamista pidetään 
arvossa ja kunnioitetaan.

•		Jonna	Köpilä,	vapaaehtoistyöntekijä

Vartiosaaren ja Soldiksen virkistyspaikat 
ovat täysin päihteettömiä. 

Vartiosaaren toimintakeskus

Vartiosaari on Vailla vakinaista asuntoa ry:n 
Helsingin kaupungilta vuokraama päihteetön 
virkistyspaikka, jossa on mahdollista rentou-

tua ja kuntoutua. Toiminta perustuu yhteisölliseen 
mökkielämään, johon kukin osallistuu omien voi-
mavarojensa mukaan. Saaressa pidettiin kerran 
viikossa yhteisökokous ja yhteisölle järjestettiin sen 
tarpeiden mukainen liikkuva tuki.

Asunnottomia ja tukiasunnoissa asuvia yöpyi 
Vartiosaaressa eri pituisia ajanjaksoja. Saaressa 
yöpymisestä perittiin nimellinen maksu, jolla katettiin 
ylläpidosta aiheutuneita kuluja.

Yhden aitan katto oli 
vuotanut pitkään, ja se 
piti korjata. Korjaukseen 
jouduttiin käyttämään 
rahaa, jota ei oltu varat-
tu etukäteen. Korjausta 
jatketaan seuraavana 
kesänä.
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Vartiosaaren toimintakes-
kus mahdollisti aktiivisen 
ja omaehtoisen toiminnan 

sekä tarjosi virkistys- ja lomanviet-
topaikan sellaisille henkilöille, joilla 
ei siihen muutoin ollut mahdolli-
suutta. Vartiosaari oli asunnotto-
mien ja asunnottomuutta kokenei-
den sekä yhteistyökumppaneiden 
käytössä, eikä sitä vuokrattu 
yksityiskäyttöön. 
Vartiosaari toimi päihteettömyyden 
tukilinkkinä katkaisuhoidon ja kun-
toutuksen välillä. Vartiosaaressa 
työskenteli rikosseuraamustaan 
koevapaudessa suorittava vanki 
koko kesän.

Omat avaimet -hankkeen 
kautta saaressa vieraili ko-
kemusasiantuntijaverkos-
toja Lahdesta, Kuopiosta 
ja Tampereelta. Tampere-
lainen kokemusasiantuntija 
ihastui saaren toimintaan 
ja jäi saareen koko kesäksi 
auttamaan toiminnan pyö-
rittämisessä, venekuljetuk-
sissa sekä remonteissa. 
Saaren töihin osallistuneita 
vapaaehtoisia muistettiin 
saunaremontin valmistu-
misen jälkeen yhteisellä 
ruokailulla Villa Thai -ra-
vintolassa sekä tekemällä 
syysveneretki.

Helsingin kaupunkisuunnittelu-
lautakunta hyväksyi marras-
kuussa Vartiosaaren osayleis-

kaavan suunnitteluperiaatteet: 
Vartiosaareen suunnitellaan raken-
nettavaksi 5000–7000 asuntoa. 
Lähes kaikki lausunnot ja kuulemis-
tilaisuudet painottivat virkistysvaih-
toehdon kehittämistä. Yhdistyksen 
toimintapaikka ei varsinaisesti ole 
rakentamisuhan alla, koska ranta-
viivaa ja niissä sijaitsevia huviloita 
ei tuhota, mutta toiminnan luonne 
muuttuu.  

Yhdistys ei puoltanut rakentamis-
vaihtoehtoa, sillä Vartiosaareen ei 
todennäköisesti tule kohtuuhintais-
ta, kaikkien ulottuvilla olevaa asun-
totuotantoa. Yhdistyksen aktiivijä-
senet ovat myös henkilökohtaisesti 
pitäneet Vartiosaaren säilyttämistä 
tärkeänä asiana.

Koevapausvan-
ki, työharjoitteli-
ja ja yhdistyksen 
vapaaehtoiset 
tekivät kesän 
aikana sauna-
remontin, joka 
rahoitettiin pää-
osin lahjoitusten 
turvin. 

”Ilman Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusta ja yksityisiä lahjoi-
tuksia Vartiosaaren toimintaa 
ei olisi voitu toteuttaa.”

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Maija Anttila 
tutustumassa Vartiosaaressa.
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Saunantekijä halusi tehdä kivimuurin, ”jos joku 
hakee merestä kivet”. Enska sanoi, että hakee 
kivet, jos joku tuo saappaat.
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Soldis

Soldiksen saunassa sattui palovahinko ja se paloi juuri ennen juhannusjuhlia. Sauna korjattiin 
vakuutuksen ja vapaaehtoisten tekemän työn turvin. Soldiksen yhteisö mahdollisti päihteettömän 
vertaistuen ja järjesti päihteetöntä toimintaa ja tapahtumia ympäri vuoden. Päihteettömiin juhannus-
juhliin osallistui yli 180 henkilöä.

Vartiosaaren päivätoimin-
takeskusta vastapäätä 
mantereen puolella sijaitse-

van Soldiksen toiminnasta vastasi 
päihteetön vertaisyhteisö. Ran-
tatoimikunta kokoontui kesäaika-
na kerran kuukaudessa. Tontin 
kunnossapito- ja siivoustalkoot 
pidettiin kuukausittain. 

Vertaisryhmätoimintoihin osal-
listui 20–30 henkilöä kerrallaan. 
Sauna lämmitettiin säävarauksella 
5–6 iltana viikossa. Kesäaikaan 
ryhmät kokoontuivat entiseen 
tapaan neljä kertaa viikossa. 
Kuhunkin kokoukseen osallistui 
20–40 henkilöä. Juhannuksen 
alla sattuneen saunapalon vuoksi 
Soldiksen saunan käyttöön tuli 
tauko. Remontin ajaksi onnistuttiin 
hankkimaan telttasauna. Sau-
na saatiin remontoitua nopeaan 
tahtiin talkoovoimin. Saunare-
montin jälkeen sauna lämmitettiin 
neljänä iltana viikossa. Elokuussa 
vietettiin yhteisön jäsenen ammat-
tiinvalmistumisen juhlia. Paikalla 
oli lähes 50 juhlijaa.  Syyskuun 
lopulla aloitettiin valmistautuminen 
talven varalle: tontti siivottiin ja 
kalusteet laitettiin sisätiloihin.

Lokakuun lopulla järjestettiin 
isommat puu- ja siivoustalkoot; 
yli 30 uurastajaa ahersi ympäri 
tonttia. Päihteetön uudenvuoden-
juhla järjestettiin aattona, jolloin 
ohjelmassa oli saunomista ja 
ilotulitusraketteja. Päärakennuk-
sessa vietettiin iltaa nyyttikestien 
merkeissä. Tapaninpäivänä oli 
lisäksi yhteisön kävijöille tarjolla 
ylimääräistä ohjelmaa.

Soldiksen ennen juhannusta palanut sauna korjattiin talkoovoimin 
ja vakuutuksen turvin. Väliajalla saunottiin telttasaunassa.

Juhannusjuhlien perinteisen lohisopan 
perunateatteri.
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Kaksi veljestä lähisaaresta lahjoitti saarellaan kaatuneet 
puut Vva:lle. Yhdistyksen vapaaehtoiset pilkkoivat puut 
yhteistyössä Kris-Suomi ry:n kanssa viikon kestäneessä 
puusavotassa. Yhdistys hankki uuden moottorisahan 
talkoita varten. 

PUUSAVOTTA

Helsingin kaupunginteatterin ylläpitämä yhdistys lainasi omaa rantasaunaansa 
yhdistyksen kävijöille Vartiosaaren saunaremontin ajaksi. Vva ry toimitti vasta-
palveluksena saunapuita.
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MATALAN KYNNYKSEN TYÖ
Matalan kynnyksen työssä oli vuonna 2013 yhteensä 13 550 kontaktia ja avunpyyntöä. Yökeskus 
Kalkkersissa käyntikertoja oli 3457. Asumisneuvontaa sai 794 henkilöä, joista 309 oli alle 30-vuo-
tiaita. Etsivä työ tavoitti 399 henkilöä pääkaupunkiseudulla yöaikaan. Vapaaehtois- ja vertaistyön 
keskuksessa Vepassa tarjottiin mahdollisuus maksuttomaan lämpimään ateriaan sekä asioiden 
hoitoon.  Vepassa oli noin 6600 käyntikertaa vuoden aikana. Liikkuvalla tuella oli kontakteja yh-
teensä 2261. 

Liikkuvan tuen käyttöön ostettiin ajoneuvo, jonka avulla moni yhdistyksen toimintaan osallistuva 
kävijä sai asiansa hoidetuksi ja pystyi osallistumaan toimintaan. 

Yhdistyksen järjestölähtöinen edunvalvonta- ja auttamistyö perustui ilman ajanvarausta tehtä-
vään matalan kynnyksen työhön, etsivään työhön ja liikkuvaan tukeen. Yhdistyksen toimintoja 
kehitettiin jatkuvan arvioinnin periaatteella ja työprosesseja kirkastettiin.  Auttamistyön viiteke-
hyksenä oli ratkaisukeskeinen ja auttamisprosessiin osallistava työtapa. Toimipisteiden tarkka 
kuukausikohtainen raportointi matalan kynnyksen työstä vuonna 2013 on luettavissa yhdistyk-
sen internetsivuilta www.vvary.fi.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa

Vertais- ja vapaaehtoistoi-
minnan keskus Vepa on 
matalan kynnyksen peri-

aatteella toimiva paikka, jonka 
arjesta vastaavat kaksi palkattua 
vertaisohjaajaa ja lukuisa jouk-
ko vapaaehtoisia. Toiminnassa 
mukana oleminen ei edellytä 
päihteettömyyttä. Lisäksi kaksi 
ammattityöntekijää on kävijöiden 
käytettävissä asumisneuvontaan, 
palveluohjaukseen ja liikkuvaan 
tukeen liittyvissä asioissa. Usein 
asiainhoitoon liittyy luottamukselli-
nen keskustelu.

Kävijöillä oli mahdollisuus tulla 
Vepaan juomaan kuppi kahvia, 
lukea päivän lehti, katsoa televisi-
ota, käyttää tietokonetta tai soittaa 

•    Käyntikertoja vuodessa noin 
6600

•    Noin 20–40 kävijää/aukiolo-
päivä

•    Asunnottomien tavoittaminen 
ja vertaispainotteinen apu ja 
edunvalvonta Helsingissä

•    Päihteettömyyteen tukeminen
•    Maksuton asioiden hoito, 

ruokailu, suihkumahdollisuus 
ja vaatejako asunnottomille 
arkisin 

•    Sauna kerran viikossa
•    Työelämän valmennusharjoit-

telu vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleville työttömille.

•    Koevapaus- ja yhdyskuntapal-
velupaikan tarjoaminen 

•    Toiminta-areenan tarjoaminen 
työkyvyttömyyseläkkeellä 
oleville asunnottomille

maksutta virkapuheluita. Vepassa 
vieraileville kävijöille valmistettiin 
useimpina päivinä lahjoituksena 
saatujen elintarvikkeiden avulla 
maksuton lämmin ateria. Vepan 
ovet olivat auki arkisin aamuseit-
semästä iltapäivään kahteen asti.

Huhtikuussa Laurea-ammattikorkeakoulun 
opiskelijat järjestivät yhdessä Vepan työnte-
kijöiden kanssa tempauksen ”Englantilainen 
aamiainen” sekä muita tapahtumia.
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Asumisneuvonta ja palveluihin ohjaus
Asumisneuvoja auttoi 794 henkilöä vuonna 2013, joista naisia oli 284 ja miehiä 511. Alle 30-vuotiaita 
oli 309.  Kontakteja oli keskimäärin 3,6 päivässä. Asumisneuvoja työskenteli Vantaalla yhden päivän 
viikossa. ”Asumisneuvonnan tuloksena hyvin päättynyt prosessi avuntarvitsijan kanssa = yksi asun-
noton pois tilastoista.”

”Koiran omistava asunnoton pariskunta ohjautui asumisneuvojan luokse. Sosiaalityöntekijä oli kehottanut 
lopettamaan koiran asunnon saannin edellytyksenä. Helsingin asumisen tuesta ilmoitettiin, että tukiasuntoi-
hin oli pahimmillaan lähes vuoden mittaiset jonot. Helsinki oli tehnyt periaatepäätöksen, että tukiasuntoihin 
ei asuteta asunnottomia kotieläinten kanssa. Helmikuussa tilanne ratkesi, kun pariskunta sai luvan asua 
miehen kaverin yksiössä.”

Asumisneuvojan työhön liittyy 
kuunteleminen ja auttami-
nen asunnonhakuprosessin 

eri vaiheissa. Asunto pyritään 
löytämään kohtuullisessa ajassa 
hyödyntäen sekä viranomaisver-
kostoja että kolmannen sektorin 
yhteistyötä. Asunnonhakuproses-
sin yhteydessä syntyneitä esteitä 
sekä jo aiemmin syntyneitä esteitä 
ja epäkohtia selvitellään verkos-
toissa yhdessä asunnontarvitsijan 
kanssa.

Tuki merkitsee myös sitä, ettei 
asunnottomia kävijöitä jätetä yksin 
ongelmiensa kanssa. Keskeistä 
on löytää kävijää tukevat tahot 
ja omat sidosryhmät (sosiaali-
työntekijät, tukiasuntojen asu-
misohjaajat, asumisohjaajat, 
asuntosihteerit, kunnan mielenter-
veystyöntekijät, lääkärit jne.).

”Mun piti tulla ihan kiittämään sua, kun sä annoit mulle tukea ja voimaa 
silloin kun vapauduin vankilasta. Nyt asustelen mun naisystävällä ja mul-
la on hyvä fiilis, vaikka sitä kämppää ei vielä ole”.

Tutustumassa asumispalveluihin Tallinnassa.

Olin pitkäaikaistyöttömien kouluttajan apuna kuusi kuukautta. Sitä kautta päädyin Helsingin kaupun-
gin ylläpitämään matalan kynnyksen paikkaan, jossa työskentelin ohjaajana vuoden ja 8 kuukautta, 
viimeiset kuusi kuukautta olin palkkatuella. Sopimus loppui, ja sain tiedon Vepassa avautuvasta 

paikasta. Koen ihmisten kuuntelemisen ja asioiden selvittämisen tärkeäksi tueksi, jota kävijät eivät muualla 
välttämättä saa tai eivät osaa hakea. Tunnen olevani oikealla alalla. Monelle kävijälle on tärkeää, että edes 
joku kuuntelee. Itselleni tulee hyvä mieli, kun saan kävijän asioita eteenpäin tai jopa kuntoon.
 •			Sirpa,	Vepan	työntekijä
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Lähes kaikissa tapauksissa 
yhteys asumisneuvojaan 
muodostui useasta tapaa-

miskerrasta, joiden välillä järjestel-
tiin asioita viranomaisten kanssa. 
Monivaiheisen prosessin jälkeen 
päästiin tilanteeseen, jossa 
asunnottoman kaikki paperiasiat 
ja asumisvaihtoehdot oli selvitetty. 
Samalla myös asunnottomuuteen 
liittyvä elämäntilanne ja siihen 
saatavilla oleva tuki oli käyty asu-
misneuvojan kanssa läpi.

Neuvontaa ja ohjausta annet-
tiin asumiseen ja muihin viran-
omaisasioihin liittyvissä asioissa 
ilman virka-aikaa ja ajanvarausta. 
Kävijöitä autettiin muun muassa 
täyttämään ja päivittämään vireillä 
olevia asuntohakemuksia sekä 
hakemaan heille kuuluvia talou-
dellisia etuuksia. Asumisneuvoja 
auttoi kävijöitä myös oikeustur-
vaan ja juridiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä. 

Viranomaisille lähetettiin saate-
kirjeitä. Yhdessä kävijän kanssa 
oltiin yhteydessä sosiaalityönteki-
jään ja muihin virastoihin. Kävijää 
tuettiin menemään sovittuihin 
tapaamisiin ja olemaan yhtey-
dessä niin vuokranantajiin kuin 
sosiaalityöntekijöihin. Lisäksi 
kävijät saivat tukea laillisten 
oikeuksiensa puolustamisessa.  
Kävijöiden kanssa keskusteltiin 
eri vaihtoehdoista, joita heillä oli. 
Suurin osa tavatuista henkilöistä 
oli päihdekierteessä ja päihteiden 
suurkuluttajia. 

Auttamisen keinoja olivat kes-
kusteleminen, kuunteleminen, 
ohjaaminen ja neuvominen sekä 
tukeminen. Päivittäin asumisneu-
voja myös neuvoi ja tuki puheli-
mitse. Sosiaalinen tuki on ollut 
konkreettista tuen antamista esim. 
kriisitilanteissa sekä perehtymistä 
ja syventymistä yksilöllisesti jokai-
sen kävijän tilanteeseen.

Kävijöille annettiin ehkäisevänä 
päihdetyönä terveysneuvontaa ja 

jaettiin tietoa muun muassa päih-
teidenkäyttöön liittyvistä riskiteki-
jöistä ja kohonneen verenpaineen 
aiheuttamista vaikutuksista. Kävi-
jöillä oli mahdollisuus mittauttaa 
sokeriarvonsa ja verenpaineensa.
Kerran viikossa asumisneuvoja 

Kaikkien avuntar-
vitsijoiden kohdalla 
tavoitteet eivät toteu-
tuneet, koska

a) vuokranantajien kiintiöihin 
mitoitettuja sosiaalisin perustein 
myönnettäviä vuokra-asuntoja oli 
liian vähän
b) vuokra-asunnot olivat liian 
kalliita
c) kun asunnottomalle myönnettiin 
väliaikainen asumisratkaisu, hänet 
oman kertomansa mukaan unoh-
dettiin asunnonhakijana
d) moni toivoi näkevänsä sosiaa-
lityöntekijänsä, mutta päätökset 
tehtiin henkilöä tapaamatta
e) vuokranantajat vaativat moit-
teetonta taustaa, mutta asunnot-
tomista kahdella kolmasosalla oli 
luottohäiriömerkintä ja/tai vuokra-
velkaa, jotka vaikeuttivat asunnon-
saantia
f) vuokranantajat saattoivat vaatia 
kotivakuutusta

tapasi vantaalaisia asunnottomia 
ja asunnottomuutta kokeneita 
RuokaApu-yhdistys ry:n Tulta 
Linkki Projektin ylläpitämässä kah-
vilassa Vantaan Tikkurilassa.

Vuonna 2013 nuorten ja maahan-
muuttajien yhteydenottojen määrä 
lisääntyi. Nuorista suurin osa oli 
työssä käyviä. Monen opinnot oli-
vat keskeytyneet. Asunnottomuus 
oli useimmiten yhteydessä liian 
kalliisiin vuokriin, pikalainoihin ja 

eroihin. Usein kotoa itsenäistymi-
nen oli myös kaatunut asuntojen 
puutteeseen. Asumisneuvojan 
kohtaamat nuoret kertoivat koke-
vansa ulkopuolisuutta. Havaitta-
vissa oli päihteiden lisääntynyttä 
sekakäyttöä ja masentuneisuutta.

Maahanmuuttajien asunnotto-
muuteen liittyi ulkopuolisuuden 
kokemus; usein taustalla oli ero 
puolisosta ja vaikeita kokemuksia 
lähtömaassa. Asumisyksiköissä oli 
kohdattu syrjintää. Sekä nuorilta 
että maahanmuuttajilta puuttuivat 
kontaktit viranomaisiin.

”Kiitos, että autoit 
saamaan asun-
non maksuhäi-
riömerkinnöistäni 
huolimatta. Asun-
to oli minulle 
tähänastisen elä-
mäni isoin lahja. 
Kiitos, että sain 
uuden mahdolli-
suuden”.

Moni ei halunnut muuttaa 
isoihin yksiköihin. Syiksi ker-
rottiin mm. tavaroiden varas-
telu, huumausaineiden myynti 
ja pelko runsaasti päihteitä 
käyttäviä nuoria kohtaan. 
Kotieläimen kanssa asuntoa 
hakevien pääsy tukiasuntoihin 
osoittautui Helsingissä edel-
leen mahdottomaksi.

”On hienoa, että on 
tieto siitä että olet 
tavattavissa, kun 
en jaksa tai kykene esim. kaikkia viranomaisasioita itse hoitamaan, mikäli 
niissä kohtaamisissa tulee sitä kapulakieltä ja moniselitteisiä ohjeita esim. 
Kelan kanssa asioidessa”.

Asumisneuvonnan 
kontaktit vuonna 
2013

Esimerkkejä kohtaamisten sisällöstä
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Kansalaisten huonovointisuus näyttäytyi lisääntyneinä 
yhteydenottoina. Tukikontakteja vuonna 2013 oli yh-
teensä 2261.

Useissa kohtaamisissa kulkivat käsi kädessä verkosto-
työ, terveydenhoito ja psykososiaalinen tuki. 

Liikkuva tuki kohtasi viikoittain neljä henkilöä, joista ku-
kin tarvitsi tukea useammin kuin kaksi kertaa viikossa. 

Liikkuva tuki osallistui aktiivisesti Kurvin alueen järjes-
tötoimijoiden ja vertaisten verkoston, Kujaton, yhteis-
työn rakentamiseen sekä Vety-ryhmään, jossa kehitet-
tiin vertais- ja ammattityön yhtymäkohtia.

Liikkuvan tuen käyttöön hankittiin ajoneuvo. Ajoneu-
von kuluja kustannettiin Stiftelsen 7nde Mars Fondenin 
avustuksen turvin.

Liikkuva tuki osallistui 
elintarvike- ja tavaralah-
joitusten noutamiseen 
sekä jakamiseen yhdis-
tyksen eri toimipisteisiin. 

Liikkuva tuki toimi Vartio-
saaren toimintakeskuk-
sen vastaavana.

Liikkuva tukimuoto toimi 
siltana järjestön tekemän 
työn ja viranomaistyön 
välillä. Liikkuvan tukityön 
avulla mahdollistettiin 
yhdistyksen kävijöille 
joustava ja kävijöiden tar-
peita kunnioittava nopea 
apu ja tuki.

Liikkuva tukityö ja palveluohjaus Liikkuvan tuen painopisteenä 
on asumiseen liittyvien asi-
oiden hoitaminen ja palve-

luohjauksellinen työ sekä kävijöitä 
osallistava toiminta. Kohtaamisissa 
lähtökohtana on kävijöiden oman 
tahdon ensisijainen kuuleminen 
ja valintojen tekeminen. Valtaosa 
liikkuvasta tuesta on ns. rekisteröi-
mätöntä sosiaalityötä. Työtapoja 
ovat ratkaisukeskeisyys ja palve-
luohjauksellinen työskentely.

Verkostotyöskentelyn avulla 
voidaan saattaa vaikeissa elä-
mäntilanteissa olevia kansalaisia 
avun, tuen ja erityisten järjestö-
palveluiden piiriin. Liikkuvan tuen 
työntekijä osallistui Vihreä keidas 
ry:n ohjausryhmään, johon kuuluu 
Helsingin kaupungin edustajia 
sekä kolmannen sektorin toimijoita 
mielenterveystyön, rikosseuraa-
musalan ja päihdetyön alueilta. 
Vihreän Keitaan samoin kuin 
Kujato-verkostohteistyön tavoite 
on lisätä Sörnäisten kaupungin-
osan hyvinvointia niiden kaupun-
kilaisten ja kansalaisten kohdalla, 
joiden elämään liittyy voimakas 
haavoittuneisuus. 

Liikkuva tuki osallistui mm. Sini-
nauhaliiton yhteistyöpalavereihin, 
joissa aiheena oli vapaaehtois-
työntekijöiden työnohjauksellinen 
koulutus. Myös Vva:n vapaaeh-
toisille avautui väylä työnohjaus-
tilaisuuteen, jos he itse ilmaisevat 
halua tai tarvetta siihen.

”Kun pitkiä aikoja asunnottomana 
tai terveydenhuollon/sosiaalityön 
ulkopuolella eläneitä kansalaisia 
kohdataan, tarkoin määritellyn 
ajallisen tavoitteen seurauksena 
on usein luottamuksen kyseen-
alaistuminen. Kohdattavat henkilöt 
tarvitsevat aikaa luottamuksen 
syntymiselle työntekijän ja itsensä 
välille. Taustalla on luottamuksen 
jatkuva rikkoutuminen ja muuttumi-
nen erittäin kärjistyneeksi epäilyksi 
siitä, onko kohdattavalle todella-
kin jotakin tarjottavana tai onko 
haavoittunut ja traumatisoitunut 
henkilö todella aidossa keskiössä 
auttamisessa.”

”Liikkuva tuki antoi kriisiapua 
henkilölle, jolla oli alaikäinen poi-
ka, kun Forenomin kanssa tehty 
jälleenvuokraussopimus päättyi 
odottamattoman lyhyen ilmoitus-
ajan jälkeen.”

Kävijöitä ohjattiin ja tuettiin kol-
mannen sektorin ja julkisen 
palvelujärjestelmän piiriin. Monella 
kävijällä oli selkeä kynnys hakeu-
tua omatoimisesti julkisen sektorin 
palveluita tarjoavien viranomaisten 
puoleen. Työntekijä lähti pyydettä-
essä mukaan terveyskeskuksiin, 
sairaaloihin ja sosiaalityöntekijöi-
den tapaamisiin.

Liikkuvaa tukityötä tekevä ohjaaja 
tarjosi akuutissa avun tarpeessa 
oleville tukea asumiseen, tervey-
denhoitoon, päihteisiin ja rikos-

seuraamustilanteeseen liittyvissä 
kysymyksissä sekä päihteiden 
käytön lopettamiseen tähtäävissä 
suunnitelmissa. Lisäksi selviteltiin 
velkajärjestelyn piiriin pääsyä. 
Useampi kävijä tarvitsi myös tukea 
sosiaalisissa tilanteissa. Kohtaa-
misissa käytettiin menetelmänä 
ratkaisukeskeistä työotetta.

”Työn tavoitteena on kontaktien 
toistuvuus ja kohtaamiskertojen 
kautta luottamuksellisen suhteen 
muodostuminen kohdattavaan. 
Kohtaamisissa tyypillistä oli useis-
ta eri elämänalueista muodostuva 
asiainhoidollinen kokonaisuus. Toi-
siinsa nivoutuivat mm. asuminen, 
sosiaalinen tuki, terveydenhoito- ja 
päihdehoitoasiat, asiainhoito eri 
virastoissa, rikosseuraamusasiat 
sekä yhteistyö viranomaisten ja 
kolmannen sektorin kanssa.”

Liikkuva tuki tarjosi Vepan kävi-
jöille mahdollisuuksia osallistua toi-
mintaan, kuten lähteä hakemaan 
järjestölle osoitettuja lahjoituksia, 
lähteä mukaan hoitamaan Var-
tiosaareen liittyviä työtehtäviä tai 
lähteä tapaamaan yhteistyökump-
paneita.  Samalla tarjoutui mahdol-
lisuus syvempään keskusteluun.
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”Kävijä otti yhteyttä puhelimit-
se ja pyysi tapaamista. Kesällä 
2012 liikkuvan tuen työntekijä oli 
saattanut hänet päihdekatkolle 
pitkään jatkuneen sekakäyttöti-
lanteen ajauduttua korkean riskin 
vaiheeseen myös terveydentilaa 
ajatellen. Tämän jälkeen jatkettiin 
yhteistyötä palveluohjaukselli-
sella työskentelymallilla. Kävijän 
perhetilanne helpottui selkeästi 
ongelman esiin ottamisen jälkeen. 
Palveluohjaustyöllä on tuettu 
myös perheen asumista; perheen 
isälle on annettu tukea päihteiden 
käytön vähentämiseksi.”

”Liikkuvan tuen työntekijä jatkoi rikosseuraamusta suorittavan kävi-
jän tukemista tämän sovittaessa tuomiotaan ja lupautui tukihenkilöksi 
vapautumisen jälkeisessä elämänvaiheessa. Ko. henkilö otti yhteyttä 
kesällä 2013 saatuaan liikkuvan tuen työntekijän yhteystiedot rikosseu-
raamusalan jälkihuoltoa tekevältä toimijalta.”

Yökeskus Kalkkers

Yökeskus Kalkkers toimi ainoana paikkana, joka otti vastaan kaikki vailla suojaa olevat henkilöt kan-
salaisuudesta ja lähtöpaikkakunnasta riippumatta ja tarjosi lämpimän ja turvallisen yöpaikan. Kalk-
kers oli talviaikaan avoinna joka yö. Käyntejä vuonna 2013 (yhteensä 6 kuukauden aikana) oli 3457.

Yhteisvastuukeräys lahjoitti Helsingin Asunnottomien yö -tapahtumassa 100 huopaa, jotka jaettiin 
Yökeskus Kalkkersin ja Yökiitäjän kautta niitä tarvitseville.

Vva ry haki yhdessä osuuskunta Big Plans Bakeryn kanssa apurahaa Koneen Säätiöltä kenttätutki-
mukseen ”Uuskodittomat – asunnottomat EU-kansalaiset pääkaupunkiseudulla”, mutta apurahaa ei 
myönnetty.

”Kalkkersiin tuli hollanti-
lainen mieshenkilö, joka 
oli saapunut Suomeen 
töitä etsimään. Miehellä oli 
aikaisempaa kokemusta 
pätkätöiden etsimisestä 
ympäri Eurooppaa, ja hänen 
tavoitteenaan oli kerätä ra-
haa kotinsa kunnostamiseen 
perheelleen kotimaassaan. 
Hänen kanssaan kartoitettiin 
mahdollisuuksia oleske-
luun ja vastuuta oleskeluun 
liittyvistä muodollisuuksista 
Suomessa. Mies ohjattiin 
rekisteröitymään Suomessa 
oleskelevaksi, hankkimaan 
Poste restante -status ja me-
nemään Vapaan Liikkuvuu-
den vastaanotolle. Lisäksi 
keskusteltiin työn hakemi-
sesta Suomessa. Mies oli 
yhteistyöhaluinen ja innokas 
ottamaan myös itse selvää 
häntä koskevista asioista.”

Liikkuvan tuen ja palveluohjauksen 
kontaktit 2013

Kuva Keijo Lindström

Yökeskus Kalkkers oli avoinna talvikaudella 2013 joka yö.
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Tutustuin Vva:han aikoinaan työharjoittelun kautta ja pidin ajettua asiaa arvokkaana. Kalkkersiin pää-
dyin töihin, kun äkillisesti tuli henkilöstövajetta ja toiminnanjohtaja soitti ja kysyi, olisinko kiinnostunut 
edes vähän aikaa olemaan avuksi. Lupauduin tulemaan ja katsomaan miltä tuntuu. Jäin sitten Kalk-

kersiin ohjaajaksi, ensin 
vuodeksi ja sen jälkeen 
toistaiseksi voimassaole-
valla työsopimuksella. 
Koen marginaaliporukan 
kanssa tehtävän matalan 
kynnyksen työn itselleni 
sopivaksi, ja järjestön 
vähemmän tiukka muo-
dollisuus antaa mahdolli-
suuden tehdä töitä omalla 
persoonallani. 
Työssäni minulle on 
tärkeää olla läsnä toiselle 
ihmiselle ja toimia hänen 
hyväkseen tavalla, joka 
palvelee häntä itse-
ään parhaiten. Valmiita 
muotteja ei kolmannella 
sektorilla eikä varsinkaan 
tässä työssä oikein ole 
olemassa. Ketään en 
ala pelastamaan, mutta 
sikäli kuin keksin ihmisen 
tarpeeseen tai ongelmaan 
ratkaisun, välittömän tai 
välillisen, olen tyytyväi-
nen omaan osaani tässä 
järjestöstä ja palvelujär-
jestelmästä muodostu-
vassa kokonaisuudessa. 
Ja tietenkin merkittävä 
saavutus on turvata ihmi-
sen ympäristö ja oleminen 
yöksi kerrallaan Kalkker-
sissa.

 •   Atte, ohjaaja

Yökeskuksen kautta on yri-
tetty rakentaa yhteistyössä 
Sininauhasäätiön kanssa 

asumisen polkua, jossa kadulta 
löydetty henkilö saataisiin suoraan 
asumaan. Käytännössä kaupunki-
en ostopalvelu- ja arviointikäytän-
nöt sekä asuntojonot ovat estä-
neet suoraan asuttamisen.

Yökeskus Kalkkersiin ha-
keutui pääasiallisesti asun-
nottomia, kadulla ”asuvia”. 
Lisäksi yökeskukseen 
hakeutui tuetussa asumis-
yksikössä asuvia tai oman 
asunnon omaavia. Syyksi 
kerrottiin mm. halu tulla 
keskustelemaan tuttuun ja 
turvalliseen paikkaan. Moni 
oli kadottanut avaimensa 
tai myöhästynyt viimeisistä 
julkisista kulkuvälineistä tai 
parisuhteessa oli syntynyt 
riitaa.

EU-kansalaiset olivat Romaniasta, 
Bulgariasta, Latviasta, Virosta, 
Hollannista, Bosnia-Hertsegovi-
nasta ja Ranskasta. Euroopan 
Unionin ulkopuolisia kansallisuuk-
sia olivat Norja, Marokko, Meksiko 
ja Irak. Kalkkersiin tultiin myös 
muilta kotimaan paikkakunnilta.

Suurin ja aktiivisin kävijäryhmä 
olivat Romanian kansalaiset. 
Tyypillinen romanialainen kävijä 
oli mies, iältään 25–45-vuotias, 
joka toi mukanaan omat eväät, oli 
selvin päin ja kävi aikaisin nukku-
maan, ei aiheuttanut häiriötä eikä 

halunnut ohjausta, ainoastaan 
yöpymispaikan. Toinen näkyvä 
ryhmä olivat virolaista alkupe-
rää olevat keski-ikäiset miehet, 
joista useimmat olivat kuitenkin 
Helsingissä kirjoilla. He kertoivat 
etsivänsä tilapäistöitä. Jotkut 
heistä olivat selkeästi päihdeon-
gelmaisia. Joissakin tapauksia 

kadulla oli oltu jo vuosia, mutta 
halua tilanteen parantamiseen ei 
ollut tai palveluihin ei oltu oikeu-
tettuja. Kantaväestöön kuuluvista 
katuasunnottomista näkyi lähinnä 
voimakkaasti päihdeongelmaisia 
pitkäaikaisasunnottomia, jotka 
olivat sosiaalitoimen kautta asun-
tojonossa.

Suurimmat hyödyt palvelun 
käyttäjille olivat lämmin ja tur-
vallinen yöpymispaikka sekä 
mahdollisuus syödä lahjoituksena 
saatua ruokaa. Palveluohjausta 
tarjottiin, mutta harvat olivat siitä 

kiinnostuneita. Myös kielimuuri 
esti osaltaan palveluohjauksen 
toteuttamista. Poliisi toimitti joita-
kin ihmisiä yökeskukseen, myös 
hangesta nukkumasta. 

Kävijöitä ohjattiin järjestön yl-
läpitämän vertais- ja vapaaeh-
toistoiminnan keskus Vepaan 

selvittelemään asioitaan, sosi-
aalipäivystykseen, maistraattiin, 
terveysasemille, katkaisuhoitoon, 
oman maan konsulaattiin sekä 
muihin päiväkeskuksiin. Yökeskus 
Kalkkers toimi tiiviissä yhteistyös-
sä Vapaa liikkuvuus -verkoston, 
paperittomien verkoston sekä 
päiväkeskus Hirundon ja Global 
Clinicin kanssa EU-kodittomien 
asioissa.
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Kalkkersis-
ta saan 
katon 

pään päälle sil-
loin kun ulkona 
ei tarkene. 
Tämä voisi 
myös toimia 
ponnahduslau-
tana elämässä 
eteenpäin, 
vaikka en toi-
vokaan kuuta 
taivaalta.

•   Matti, kävijä

Jotta yökeskuksen kävijöitä voidaan paremmin ohjata eteenpäin 
palveluiden piiriin, tarvitaan valtiovallalta ja kunnilta selkeät lin-
jaukset ja toimenpiteet EU-asunnottomien tilanteen ja oikeuksien 
selvittämiseksi.
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Yökiitäjä - etsivä työ

”62-vuotias mies oli pyrkinyt yöpymään 
useaan kertaan bussiterminaalin tasan-
teella, josta hänet myös tavoitettiin. Mies 
kertoi yöpyneensä noin vuoden ajan 
Espoon Leppävaarassa sekä Helsingin 
bussiterminaaleilla. Hietaniemenkadun 
palvelukeskukseen tai muihin vastaaviin 
paikkoihin hän ei suostunut menemään.”

Kuva Reijo Pipinen

Yökiitäjätiimin työ perustui jär-
jestelmälliseen etsivään työhön 
yöaikaan. 

Yökiitäjätiimissä työskenteli 
kaksi sairaanhoitajaa. Tiimi 

ohjasi ihmisiä katkaisuhoitoon, 
asunnottomien palveluihin, 
sairaaloihin ja selviämishoito-
asemille. Yökiitäjän tekemän 
työn avulla estettiin henkeä ja 
terveyttä uhkaavia vammoja. 

Kadulta ei ollut mahdollisuutta 
asuttaa ketään suoraan asun-
toon. 

Kohtaamiset Yökiitäjän kanssa 
olivat usean ulkona asuvan 
henkilön ainoa sosiaalinen kon-
takti, ja luottamuksen syntymi-
nen saattoi viedä pitkän ajan.

Yökiitäjän tavoittamat  henki-
löitä pääkaupunkiseudulla oli 
vuonna 2013 399, joista miehiä 
oli 372 ja naisia 27.

Työ täydensi kunnallisia palve-
luita ja se tehtiin yhteistyössä 
viranomaisten kanssa.

Yökiitäjä teki säännöllistä yh-
teistyötä Helsingin kaupungin 
Lähityön, Hietaniemenkadun 
palvelukeskuksen, yökahvila 
Kalkkersin, Sininauhasäätiön 
Viimeinen mohikaani -hankkeen 
sekä Espoon kaupungin sosiaa-
li- ja terveystoimen kanssa.

Viikin seurakunta sekä yhteis-
vastuukeräys lahjoittivat Vva:lle 
peittoja, jotka Yökiitäjä toimitti 
yöaikaan niitä tarvitseville.

Vapaa liikkuvuus -verkosto 
järjesti nopean hätämajoitus-
suojan Vartiokylän  työväenta-
lolla thaimaalaisille marjanpoi-
mijoille. Yökiitäjä toimitti peitot 
yöpyjille.

Helmikuun puoliväliin saakka 
Yökiitäjän työntekijät käyttivät 
työssään omaa autoaan, koska 
työauto oli huollossa.

”Noin 30-vuotiaan miehen oleskelupaikka rappukäytävässä paljastui 
yleisövihjeen perusteella. Miehellä oli toistaiseksi asunto avovaimon 
omistamassa asunnossa. Mies oli riitautunut puolisonsa kanssa ja läh-
tenyt omille teilleen.”
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Asunnottomuus ja tätä kautta 
vähä-osaisuus ovat kan-
sakunnan silmissä usein 

”hävettävä yhdistelmä”. Ruohon-
juuritasolla työskentely on autta-
mistyössä kaikista palkitsevinta, 
sillä omana itsenä omissa vaat-
teissa kontaktista tulee heti paljon 
avoimempaa sekä luottamukselli-
sempaa. Auttaminen on kohdallani 
myös sitä, että ulkokuoren alla on 
täysin tavallinen ihminen, joka ym-
märtää ja tulee kuulluksi. Hienoa 
on, että jokin pieni ”mitättömältä” 
tuntuva tarve saattaa vaikuttaa 
asunnottomaan ihmiseen todella 
positiivisella tavalla, jonka itse 
huomaa vasta myöhemmin. Autan 
ihmisiä siksi, että saan myös 
itselleni jotain, mm. onnistumisko-
kemuksia

•   Vesku, yökiituri

Etsivän työn yksikön 
Yökiitäjän tehtävänä on 
tavoittaa ulkona oleilevia 

asunnottomia henkilöitä, jotka 
eivät ole minkään palvelun piiris-
sä. Kahden sairaanhoitajan tiimi 
liikkuu yöaikaan pääkaupunki-
seudulla autolla. Yökiitäjän kävi-
jä saa inhimillisen kontaktin toi-
seen ihmiseen ja välitöntä apua 
terveydentilaansa. Työtiimi arvioi 
kävijän fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen tilan sekä selvittää, 
tunteeko kävijä majoituspalvelut. 
Ohjaus, neuvonta ja kuljetus 
tarjotaan kävijälle harkinnanva-
raisesti. Ruoka-apua tarjotaan 
aina saatavuuden mukaan ja 
lisävaatetuksen tarpeellisuus 
arvioidaan.

Yökiitäjän kautta saavutetaan 
mahdollisimman nopea pääsy 
kunnallisten palveluiden piiriin. 
Luontevan kontaktin saavutta-
minen edistää asunnottoman 
oman aktiivisuuden lisääntymis-
tä ja pysäyttää syrjäytymisen 
prosessia.

Yhdistyksen tekemä etsivä työ 
pääkaupunkiseudulla yöaikaan 
aloitettiin Raha-automaattiyhdis-
tyksen projektirahoituksen turvin 
vuonna 2006. Ainoana yöaikaan 
liikkuvana yksikkönä Yökiitäjä täy-
dentää kunnallisia asunnottomien 
palveluita ja toimii yhteistyössä vi-
ranomaisten kanssa. Yökiitäjässä 
työskentelee kaksi sairaanhoita-
jaa, joista toisella on psykiatrinen 
koulutus. Yökiitäjän työ perustuu 
järjestelmälliseen etsivään työ-

hön, jo saavutettuihin kontaktei-
hin asunnottomien kanssa sekä 
ihmisen arvoon sinänsä. Ulkona 
oleskelevat ihmiset ovat hyvin 
arkoja ottamaan minkäänlaista 
kontaktia kanssaihmisiin, eikä 
heillä ole tietoa palveluista, jotka 
heille kuuluisivat. Etsivän työn 
haasteena on saada nämä ihmiset 
suostumaan ensin ottamaan apua 
vastaan, minkä jälkeen heidät 
voidaan saada heille kuuluvien 
palveluiden piiriin.

Yökiitäjä tavoitti lähes 
400 ulkona asuvaa 
henkilöä vuonna 2013
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”Yökiitäjä tavoitti espoolaisen 44-vuotiaan, 
hiljattain eronneen yrittäjän. Hän kertoi menet-
täneensä kaiken ja joutuneensa yrittäjyydestä 
kadulle. Puolen vuoden ajan hän oli majaillut 
konkurssiin menneen yrityksensä varasto-
tiloissa, koska ei halunnut yöpyä yhteisma-
joituspaikoissa. Hänen asioitaan selviteltiin 
sosiaalitoimen asiakkuuden kautta.”
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ASUMISYHTEISÖ SÄLLIKOTI

Viisi Sällikodin miestä osallistui yhteistyössä Tatsi ry:n kanssa 
järjestetylle Lapin leirille. Leiri järjestettiin lahjoitusvarojen turvin.

Sällikoti toteuttaa asunto ensin -periaatetta käytännössä siten, että 
asukkaalta ei edellytetä muutosta elämäntavoissaan.

Sällikodissa järjestettiin kautta vuoden 2013 säännöllinen viikoit-
tainen asukkaiden kokous ja yhteinen ateria.

Sällikodin pariskunta-asuntoon oli vaikeaa saada pysyviä asuk-
kaita, ja yksi asunto oli keväällä tyhjänä neljä kuukautta.

Vuoden 2013 aikana yksi asukas muutti omaan asuntoon, yksi 
asukas kuoli ja yksi muutti toiseen asumispaikkaan.

Asumisyhteisö Sällikoti toimi 
vuosina 2007–2011 Raha-
automaattiyhdistyksen 

rahoittamana 5-vuotisena kokei-
levana tuetun asumisen hank-
keena, jossa asutettiin pysyvästi 
28 pitkäaikaisasunnotonta miestä 
asunto ensin -periaatteen mukai-
sesti. Hankkeen toteutti Vva ry, 
pääyhteistyökumppanit olivat RAY, 
Helsingin kaupunki ja Helsingin 
Diakonissalaitos. 

Sällikoti siirtyi Helsingin kaupungin 
ostopalveluhankkeeksi syyskuun 
alussa 2011 hankintamenettelyn 
jälkeen. Korkein hallinto-oikeus 
kumosi hankintamenettelyn, ja 
kaikki siinä valitut palveluntuotta-
jat. Näihin kuului myös Sällikoti. 
Palvelut tullaan kilpailuttamaan 
uudelleen vuoden 2014 aikana.

Poimintoja vuoden 
varrelta

Asukkaat osallistuivat melko aktii-
visesti Kansalaistoiminta-areenan 
tapahtumiin kuten Naistenpäivän 
juhlaan ja vappujuhliin. Kaksi asu-
kasta toimi säännöllisesti isäntänä 
Kansalaistoiminta-areenalla. 
Sällikodin asukas vei keväällä 
työntekijöitä tutustumaan Helsin-
gin Klubitalon ohjelmaan. 

Kesäaikana monet Sällikodin 
asukkaat viettivät päihteetöntä 
kesälomaa Vartiosaaressa. Kesä-
kuussa viisi Sällikodin asukasta ja 
yksi ohjaaja ja vapaaehtoistyönte-
kijä osallistuivat viikon kestävälle 
Lapin matkalle, jota myös yhdistys 
tuki. Yhdessä Naisten asumisyk-

sikön kanssa järjestettiin D-talon 
yhteinen pihapelipäivä.   

Osa asukkaista hyötyi pitkistä 
kesänviettojaksoista Vartiosaa-
ressa ja Lapin matkan tapaisista 
mielekkäistä kokemuksista. Osalla 
asukkaista kesää leimasi lisään-
tynyt päihteiden käyttö, joka esti 
osallistumisen muihin aktiviteet-
teihin. 

Lokakuussa Tanssiteatteri Zodiak 
järjesti työpajan Sällikodissa. 
Joulukuussa järjestettiin koko 
D-talon yhteinen asukaskokous ja 
karaoke Kansalaistoiminta-aree-
nan tiloissa. Joulunalusviikoilla 
Aurora-talon korttelissa oli paljon 
toimintaa, mm. joululaulukaraoke, 
johon myös Sällikodin asukkaat 
osallistuivat innokkaasti. Sällikodin 
asukkaille oli tarjolla perinteinen 
jouluateria, sekä mahdollisuus 
käydä joulukirkossa ohjaajan 
kanssa.

Sällikodin henkilökunta osallistui 
ryhmätyönohjaukseen ja työpro-
sessikuvausten tekemiseen koko 
vuoden ajan sekä EA1-koulutuk-
seen ja henkilöstön opintomat-
kaan Tallinnaan. Toukokuusta 
lähtien Sällikodissa oli lomien ja 
sairauspoissaolojen takia poik-
keuksellisen paljon sijaisia, mikä 
lisäsi työn kuormittavuutta.

Minulle tärkeää on henki-
lökunnan tuki. Työnteki-
jät pitävät hyvää huolta 

Sällikodin väestä ja kuuntelevat 
vaikeissa tilanteissa. Viikoit-
taiset asukaskokoukset ovat 
tärkeä tapahtuma, koska silloin 
voi jutella sekä henkilökunnan 
että talon muun väen kanssa.

 •   Terho, asukas
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Koen olevani eräänlainen Sällikodin äitihahmo. Työtäni ohjaavat 
periaatteet ”köyhyys, nöyryys ja ilo”. Olen myös Sällikodin asuk-
kaiden arkipäivän tuki kodinhoidollisissa asioissa. Olen koko 

elämäni ajan ollut erimuotoisissa hoitotyön tehtävissä sosiaalialalla, ja 
tämä työ tuntui ihmisläheisimmältä ja tarpeellisimmalta loppuelämän 
työltä.
 •   Liisa, Sällikodin työntekijä

Kesäretkellä Vuosaaressa.

25 %

25 %24 %

26 %

Sällikoti: tuotot ja kulut 2013

vuokrakulut

toimintakulut

kaupungin
palvelumaksut
vuokratulot

Sällikodista on 
muuttanut neljä 
henkilöä omaan 
yksityiseen vuokra-
asuntoon viimeisen 
seitsemän vuoden 
aikana.
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KESÄLLÄ 2013
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VAIKUTTAMINEN, KEHITTÄMINEN JA JÄRJESTÖTYÖ
Keskeisiä tapahtumia vuoden varrelta

Vailla vakinaista asuntoa ry 
on valtakunnallinen kansa-
laisjärjestö, jonka toiminnan 

tavoitteena on varmistaa, että 
kaikille järjestyy mahdollisuus itse-
näiseen asumiseen. 

Yhdistys toimii asunnottomien 
edunvalvojana valtakunnallisesti 
asunnottomien oman vaikuttajaver-
koston, Verkostokehittäjät-hank-
keen, Omat avaimet -hankkeen 
sekä vuosittaisen Asunnottomien 
yö -tapahtuman kautta. Yhdistys 
osallistui vuonna 2013 Suomen 
hallituksen pitkäaikaisasunnotto-
muuden vähentämis- ja poista-
misohjelman (PAAVO2), PAAVO 
Verkostokehittäjät -hankkeen sekä 
Setlementtiliiton asumisen toimi-
kunnan ohjausryhmien työhön. 
Yhdistyksen kokemusasiantuntija 
osallistui Kuluttajaparlamenttiin 
vuonna 2013. 

Vuoden 2013 tavoitteena ollutta 
kansalaisaloitetta ei saatu vietyä 
eteenpäin, sillä järjestön henkilös-
tössä oli työvajausta sekä keväällä 
että syksyllä.

Asunnottomuusmessut

Hyvinkään taidemuseolla järjes-
tettiin kesällä 2013 asunnotto-
muutta pohtiva taidetapahtuma. 
13. nykytaidetapahtuma Taju pohti 
asumisen sosiaalisia ja yhteiskun-
nallisia ulottuvuuksia. Messujen 
avulla haluttiin uudella tavalla 
herättää keskustelua siitä, mitä 
asunnottomuus on ja kuinka se 
määritellään. 

Asunnottomuusmessujen järjes-
täjinä toimivat Hyvinkään Taiteili-
jaseura ja Hyvinkään taidemuseo. 
Messujen kuraattoreina toimivat 
kuvataiteilijat Jani Leinonen ja Rii-
ko Sakkinen. He kutsuivat Hyvin-
käälle asunnottomuuden parissa 
toimivia kansalaisjärjestöjä, yhteis-
kunnallisia instituutioita ja muita 
tahoja. Vailla vakinaista asuntoa 
ry oli mukana asunnottomuusmes-
suilla omalla osastollaan. Avajai-
sia edeltävänä päivänä pidettiin 
messujen lehdistötilaisuus.

Vva ry:n tapahtumatiedote: 
Toimiiko paperinkeräyslaatikko kesäasuntona? Miltä asun-
noton näyttää? Mitä koditon kantaa mukanaan? 
Asunnottomuusmessut Hyvinkään taidemuseossa 14.6.–1.9. 

”Vailla vakinaista asuntoa ry:n osastolla voi mm. käydä tutustumassa kodit-
toman kassin sisältöön ja pohtia, millaista olisi, jos koti olisi kaverin sohvan 
nurkassa. Riittämätön vuokra-asuntotuotanto, työttömyys ja kiristyvä talous-
tilanne ajavat kotitalouksia ahtaalle. Uudet asumisyksiköt eivät yksinään riitä 
asuttamaan asunnottomuusuhan alla olevia ihmisiä, kun vuokramarkkinat, 
kohtuuttomat tonttien hinnat ja puutteelliset kaavoituskäytännöt vyöryttävät 
asuntopulaa pitkin pääkaupunkiseutua.” Kuraattorit Jani Leinonen ja Riiko Sakkinen avasivat 

Asunnottomuusmessut Hyvinkäällä.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis- ja poistamisohjelmat
 – PAAVOT  1 JA 2

Vailla vakinaista asuntoa ry osallistui Vanhasen hallituksen vuonna 2008 
asettaman pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis- ja poistamisohjel-
man ohjausryhmän työhön vuosina 2008–2011 sekä toisen ohjelmakau-

den työhön 2012–2015. Ohjaus-
ryhmän tehtävänä on edistää 
ohjelman hankkeiden toteutumis-
ta, ohjelman viestintästrategian 
toimeenpanoa, vastata valtion ja 
kaupunkien säännöllisestä tietojen-
vaihdosta, luoda ohjelman seuran-
tajärjestelmä, vastata vähintään 
kerran vuodessa osapuolten kes-
ken järjestettävästä neuvottelusta 
sekä tuottaa vuosittain ohjelman 
toimeenpanoraportti. 

Vva ry toi ryhmän päätöksentekoon 
mukaan asunnottomuutta koke-
neen, kiinnitti huomiota kohtuuhin-
taisten asuntojen puuttumiseen 
metropolialueella, taloudellisessa 
ahdingossa elävien asumiseen 
sekä asukkaiden oikeuksiin oh-
jelman mukaisissa asunto ensin 
-periaatteella toimivissa asumis-
yksiköissä. Yhdistys vaati myös 
valtiollisia toimenpiteitä EU-koditto-
mien hätämajoitustilanteen ratkai-
semiseksi. 

Kuopiossa järjestettiin kaksipäiväinen se-
minaari asumisesta 9.-10.4. Vva:n matalan 
kynnyksen toimipisteiden esimies piti tilai-
suudessa esityksen otsikolla ”Asunnottomi-
en ja asunnottomuutta ennaltaehkäisevien 
asumispalveluiden hankinta ja tuottaminen: 

palvelutuottajan ja asukasosalli-
suuden näkökulma”.  Seminaarin 
toisena päivänä pohdittiin, mikä 
on koti ja kodin merkitys ihmisen 
hyvinvoinnin perustana. Keskuste-
luun toi oman panoksensa Omat 
avaimet -hankkeen kokenut asian-
tuntija puheenvuorollaan ”Mikä 
tekee asunnosta kodin?”

Henna, Hartti, Aspe ja Hanna Asunnottomuus- messujen 
avajaisissa.

Kuva Paula Lehto

Omat avaimet -hankkeen tuloksia hyödynne-
tään Paavo 2 -ohjelmassa.
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Naisten teatteriprojekti

Yhdistys sai opetusministeriöltä 
apurahan asunnottomuutta ko-
keneiden naisten teatteriprojektin 
toteuttamiseen. Projekti toteutet-
tiin yhteistyössä Sininauhasää-
tiön, Hietaniemenkadun palve-
lukeskuksen sekä näyttelijöiden 
Tarja Heinulan ja Jaana Pesosen 
kanssa. Useita asunnottomia nai-
sia osallistui ryhmän alkuvaiheen 
toimintaan. Esityksen valmista-
miseen osallistui keväällä 2014 
neljä nuorta naista. Kaikki ryhmän 
toimintaan vuoden aikana osallis-
tuneet naiset kokivat saaneensa 
elämästään kiinni uudella tavalla, 
ja he saivat asuntoasiansa sekä 
muut elämänsä asiat järjestyk-
seen.

Asunnottomien valtakunnal-
lisen vaikuttajaverkoston 
perustaminen aloitettiin 

vuonna 2011 Stiftelsen 7:nde 
Mars Fondenin avustuksen turvin. 
Verkosto saattaa asunnottomuutta 
kokeneet yhteen tavoitteenaan 
vaikuttaminen asenteisiin ja 
poliittiseen päätöksentekoon sekä 
palveluiden suunnitteluun. Raha-
automaattiyhdistyksen rahoitta-
man 3-vuotisen Omat avaimet 
-hankkeen avulla verkoston 
toiminta on laajentunut.

Asunnottomien valtakunnal  linen vaikuttajaverkosto

Asunnottomien yö 17.10.2013, Vaasanaukio
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FEANTSA

Vailla vakinaista asuntoa ry 
on ollut Euroopan asunnot-
tomuusjärjestöjen katto-

järjestö FEANTSAn täysjäsen 
vuodesta 1998. Yhdistyksen toi-
minnanjohtaja on toiminut FEANT-
SAn yhteiskunnallisen osallisuu-
den työryhmässä vuodesta 2007 
alkaen. 

Osallisuusryhmä kokoontui 
vuoden 2013 aikana kaksi kertaa 
pohtimaan, kuinka asunnottomien 
osallisuus toteutuu jäsenmaissa 
ja miten asunnottomat pääsisivät 
paremmin vaikuttamaan heitä itse-
ään koskevaan päätöksentekoon.  
Ryhmä tuotti vuonna osallisuuden 
työkirjan (Participation Toolkit) 
yhteistyössä Grundtvig-projektin 
kanssa, ja se esiteltiin Euroopan 
parlamentissa järjestetyssä tilai-
suudessa.

FEANTSAn vuotuinen seminaari 
käsitteli nuorten asunnottomuusti-
lannetta Euroopassa ja se pidettiin 
Prahassa. Vva:sta seminaariin 
osallistui toiminnanjohtaja sekä 
järjestösihteeri. Osallisuusryhmä 
kokoontui Galwayssä Irlannis-
sa maaliskuussa ja syyskuussa 
Brysselissä, jossa osallisuusryh-
mä järjesti seminaarin Euroopan 
parlamentissa. Molempiin tapaa-
misiin osallistui Vva:sta toiminnan-
johtaja ryhmän jäsenenä ja HoPen 
Suomen edustaja Reijo Pipinen.

Homeless People 
HoPe
HoPe on asunnottomien oma eu-
rooppalainen vaikuttajaverkosto, 
jonka tarkoituksena on keskustella 
parhaista käytännöistä palveluis-
sa, asunnottomien yhteisistä on-
gelmista ja ongelmien kansallisis-
ta erityispiirteistä sekä poliittisista 
ratkaisuista asunnottomuuden 
ja syrjäytymisen voittamiseksi.  
HoPe on tarkoitus rekisteröidä 
viralliseksi organisaatioksi, mutta 
toistaiseksi se on kokoontunut 
FEANTSAn kokoontumisten yh-
teydessä. 

Verkoston tarkoitus on saattaa 
asunnottomuutta kokeneet yhteen 
ja vaikuttaa sekä vallitseviin 
asenteisiin että poliittiseen päätök-
sentekoon. Verkostojen luominen 
kaikkiin 27 EU:n jäsenmaahan on 
myös asunnottomien eurooppa-
laisen verkoston yksi tavoitteista. 
Aluetyöntekijä oli yhteydessä 
Euroopan tasolla toimivaan vaikut-
tajaverkoston HoPen yhteyshen-
kilöihin ja toimi englannin kielen 
tulkkina kokemusasiantuntijoille.

FEANTSA: HÄTÄMA-
JOITUS ON JÄRJES-
TETTÄVÄ EUROOPAN 
ALUEELLA KAIKILLE 
EU-KANSALAISILLE!

Kansainvälinen 
vaikuttamistoiminta

Syksyllä 2012 käynnistyi EU-
hanke ”Back from the bottom, 
focused on women” (”Paluu 

pohjalta: naiset keskiössä”). Hank-
keen tarkoituksena on koota hyviä 
käytäntöjä, joiden avulla pitkäai-
kaisasunnottoman on mahdollista 
osallistua aidosti ja palata yhteis-
kuntaan. Hankkeessa selvitetään 
myös työhön paluuseen tukevaa 
ohjausta sekä eri tapoja toteuttaa 
kampanjoita asenteiden muutta-
miseksi. Hankkeessa on mukana 
kuusi eurooppalaista asunnot-
tomuusjärjestöä, joista yksi on 
Vva ry. Koordinoiva taho on 
tšekkiläinen kansalaisjärjestö Jako 
Doma, josta saapui työntekijöitä 
toukokuun puolivälissä yhdistyk-
sen vieraaksi kuusipäiväiselle 
vierailulle. Yökeskus Kalkkersin ja 
Vepan ohjaajat esittelivät yhdis-
tyksen toimintamalleja vastaavasti 
kesäkuussa Prahassa.

Toiminnanjohtaja osallistui 
FEANTSAn ja Habitactin järjestä-
miin Housing First (asunto ensin) 
-seminaareihin Amsterdamissa 
kesäkuussa. Toinen seminaari 
käsitteli asiaa paikallisen sovel-
tamisen näkökulmasta ja toinen 
periaatteen soveltamista Euroo-
passa ja Amerikassa. 

Syksyllä Vva ry:n toimintaan 
ja erityisesti osallisuustyön eri 
muotoihin osallistui Leonardo Staff 
Exhange -ohjelman kautta unkari-
lainen vaihtotyöntekijä Edit Szabó.

Valtakunnallinen aluetyö
Valtakunnallinen aluetyö nivottiin osaksi Omat avaimet hanketta sekä 
PAAVO Verkostokehittäjät -hanketta, koska aluetyöntekijän työpanos 
kohdistui kokonaan näille hankkeille.

Feantsan osallisuusryhmä europarlamentissa Brysselissä.

Vva ry:n henkilöstö ja vapaaehtoiset Tallinnassa tutustumassa 
vankilasta vapautuvien tukiasumisyksikköön.

Kuva Hartti Ahola
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Omat avaimet -hanke - asunnottomat suunnittelemassa  palveluita

Omat avaimet on Vailla 
vakinaista asuntoa ry:n 
RAY-rahoitteinen kehittämis-

hanke vuosille 2012–2015. Hanke 
on suunniteltu pitkäaikaisasunnot-
tomuuden vähentämis- ja poista-
misohjelman jatkokauden (PAAVO 
2) rinnalle ja tueksi. 

Hankkeen tavoitteena on vahvis-
taa asunnottomuuden kokeneiden 
osallisuutta palveluiden suunnitte-
luvaihteesta toteutukseen. Käyttä-
jälähtöisyys otetaan huomioon jo 
palveluiden suunnittelussa.

Hankkeen yhteistyökaupungeiksi 
valikoituivat PAAVO2-aiesopi-
musten mukaisesti Lahti, Kuopio, 
Jyväskylä ja Tampere. Hanketyön 
lähtökohtana oli, että kokemusasi-
antuntijat osallistuvat kehittämis-
kohteiden suunnitteluun ensimet-
reiltä. Joissakin kaupungeissa 
oltiin kuitenkin hankkeen alkaessa 
jo suunnitteluvaihetta pidemmällä 
ja joissakin varsinainen työskente-
ly PAAVO-kohteiden parissa alkoi 
puolitoista vuotta myöhemmin.

Hankkeen aikana on tehty jatku-
vaa itsearviointia hankkeen toteu-
tumisesta kussakin kaupungissa. 
Arvioinnin pohjalta on toimintaa 
tarvittaessa porrastettu. Aikaa on 
varattu myös työskentelytapoihin 
tutustumiseen, sillä hankekaupun-
kien toimintakulttuurit ja valmiudet 
käyttää kokemusasiantuntijuutta 
ovat erilaisia. 

Hanketyöntekijät ovat osallistu-
neet paikallisten kokemusasian-
tuntijoiden kanssa seuraavien 
kohteiden toiminnallisen sisällön 
ja/tai rakennusten toimivuuden 
suunnitteluun: Lahti – Apilakadun 
asumispalveluyksikkö (asumispäi-
vystys ja tukiasunnot), Jyväskylä 
– nuorille suunnatun Kultalakintien 
asuinrakennuksen peruskorjaus, 
Tampere – Härmälän tuvan uudis-
taminen ja uusi lisäosa, Kuopio – 
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys 
ry:n Sateenkaaritalon toimintayk-
sikön uudisrakennus (pienasun-
not ja päiväkeskus). Kuopiossa 
hanketyöntekijä on lisäksi tehnyt 
kartoitustyötä Nuorisoasuntoliitto 
ry:n asumisen hankkeeseen. 

Hanke on tuottanut luottamukseen perustuvan vuoropu-
helun kaupunkien, järjestöjen, palveluntuottajien ja koke-
musasiantuntijoiden välillä. Vva ry:n hanketyöntekijät ovat 
ryhmäyttäneet paikallisia kokemusasiantuntijoita, joita on 
tullut mukaan mm. kaupungin hankepalavereihin. Heidän 
kauttaan on saatu kuuluviin aiemmin täysin tavoittamatto-
missa olleiden asunnottomien mielipiteitä.

Hankkeessa on esitelty uudenlaista tapaa toimia: koke-
musasiantuntijat ovat olleet suoraan yhteydessä rakenta-
jiin, arkkitehteihin ja LVI-asiantuntijoihin. Rakentamisvai-
heessa on tehty muutosehdotuksia, joilla on vaikutusta 
kohteen myöhemmälle palvelujen käytölle ja palveluihin 
sitoutumiselle.

Hanketyöskentely on lisäksi synnyttänyt kokonaan uusia, 
hankkeen ulkopuolisia yhteistyökuvioita, jotka johtavat 
asumista turvaavaan sosiaaliseen verkostoon. Kokemusasiantuntijat ovat myös aktivoituneet omassa elä-
mässään ja toteavat tulleensa kuulluksi.

Työpajalaiset Lahdesta.
Hanketyöntekijät – hankkeeseen palkatut kokemusasiantuntijat – ovat erityisesti 
korostaneet luottamuksen luomista ensimmäisenä tehtävänään.

Hanketyöpaja Vartiosaaressa.
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Järjestötyö
Järjestötoiminnan työntekijät osallistuivat lukuisiin tilaisuuksiin ja verkostotapaamisiin vuoden 2013 
aikana.  17.10. järjestettiin Vailla vakinaista asuntoa ry:n koordinoima vuotuinen Asunnottomien yö 
-tapahtuma.

Tapahtumat
YK:n köyhyyden ja syrjäytymi-
sen vastainen päivä 17.10.

Vuotuista asunnottomuuspäivää 
vietettiin 17.10. Helsingin Kaupun-
gintalon juhlasalissa. Tilaisuuden 
teemana oli ”Asunnottomuuden 
poistaminen luo hyvinvointia – 
kohtuuhintaisia asuntoja ja uusia 
liikkuvan tuen ratkaisuja hajautet-
tuun asumiseen”. Vva ry:n toimin-
nanjohtaja osallistui neljän 
naisen paneelikeskusteluun, 
jossa tuotiin esiin näkemyk-
siä päivän teemasta.

Valtakunnallinen asun-
nottomien yö -tapahtuma 
toteutettiin jo 15. kerran. 
Tapahtumia järjestettiin 30 
paikkakunnalla. Vailla vaki-
naista asuntoa ry koordinoi 
tapahtumia sekä Helsingis-
sä että valtakunnallisesti ja 
hoiti tapahtumasta tiedotta-
misen.

Helsingin tapahtuma järjes-
tettiin Sörnäisten Vaasan- 

aukiolla kello 17–22. Sörnäisten 
tapahtuman toteutuksesta vastasi 
Vailla vakinaista asuntoa ry:n li-
säksi Helsingin Klubitalo, Sininau-
hasäätiö ja lukuisat muut toimijat. 
Sininauhasäätiön tiloissa järjestet-
tiin asunnottomuusaiheinen doku-
mentti-ilta sekä sarjakuvatyöpaja. 
Tapahtuman aikana Helsingissä 
jaettiin yli 700 ruoka-annosta. 
Ruoka saatiin lahjoituksena Mars 
Finlandilta. Ruokaa jakoi myös 
Helsinki City Missio sekä Ruo-
kaa ei aseita -ryhmä. Tapahtuma 

tavoitti laajalti myös uutta yleisöä. 
Klubitalon vapaaehtoiset ja kävijät 
olivat aktiivisesti mukana tapahtu-
man järjestelyissä. Iso apu saatiin 
myös Oranssi ry:ltä, joka toimitti 
paikalle tarvittavan lavatekniikan 
ja tapahtumassa käytetyt teltat. 
Ilta ja yö jatkuivat Vva:n Vertais- 
ja vapaaehtoistoiminnan keskus 
Vepassa, jossa oli tarjolla mm. 
nakkikeittoa sekä aamuyöstä pe-
rinteistä läskisoosia. Illan aikana 
Vepassa jaettiin lämpimiä vaattei-
ta niiden tarpeessa olleille ohikul-

kijoille. 

Vailla vakinaista asuntoa 
ry oli keskeisessä roolissa 
myös Vantaan Asunnotto-
mien yö -tapahtuman jär-
jestelyissä asumisneuvojan 
toimiessa Vantaan asun-
nottomien yön toimikunnan 
puheenjohtajana. Tapah-
tumassa vierailivat asun-
to- ja viestintäministeri ja 
kaupunginjohtaja. Vantaan 
tapahtumassa mietittiin 
miten auttaa asunnotonta 
ja keskusteluissa nostettiin 
esille lähiöasuminen ja sen 
tuomat haasteet.

Vuonna 2013 Vva ry:llä oli jäseniä 440, joista henkilöjäseniä 259 ja yhteisöjäseniä 181.
Yhdistyksen jäsenmäärä ei vastannut toimintaan osallistuvien määrää, sillä monella ei ollut varaa mak-
saa jäsenmaksua tai heitä ei tavoitettu osoitteettomuuden vuoksi.

Vaikuta päättäjiin -tapahtuma Vantaalla

Asumisneuvoja osallistui huhtikuun 18. päivänä toteutetun Vaikuta päättä-
jiin -tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen Tikkurilassa. Tapahtuman 
avulla haluttiin päättäjien ja valtuutettujen kiinnittävän huomiota nuorten 
syrjäytymiseen ja asumiseen liittyviin haasteisiin. Näitä asioita nuoret ja 
päättäjät pohtivat yhdessä paneelikeskustelun ja työpajatyöskentelyn 
avulla. Tapahtumaa olivat järjestämässä Nuorisoasuntoliitossa meneillään 
oleva, nuorten asunnottomuutta ennaltaehkäisevä hanke, Vva ry sekä 
Vantaan kaupungin nuorisotoimi, jälkihuolto ja nuorten työpajat.

Kuvataiteilija Ari Björnin ja arkkitehti Paolo Caravellon Ihana 
koti -projekti toteutettiin yhteistyössä Vva ry:n, Helsingin 
Diakonissalaitoksen ja Hietaniemenkadun palvelukeskuksen 
kanssa. Ihana koti oli kodittomuutta käsittelevä yhteistyö- ja 
näyttelyprojekti, jonka lähtökohtana olivat osallistavat proses-
sit ja kommunikaatio.

Unkarin vahvistus Edit Szabó asunnottomien yössä.
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Asukki-lehti ja tiedotus 
Vva ry suunnitteli ja toteutti Asunnottomien yö -tapahtuman 
mediatiedotuksen ja oli näkyvästi esillä eri medioissa vuoden 
aikana.

Facebook-sivuilla 1407 tykkääjää.

Facebookin kautta yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista 
ja pyysi yksittäisiä tavara- ja vaatelahjoituksia eri tarpeisiin: 
esimerkiksi kengät Eskolle, jolla on 46 numeron jalka.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n 
julkaisema Asukki on ilmes-
tynyt asunnottoman yksin-

eläjän lehtenä vuodesta 1987 läh-
tien. Päätoimittajana vuonna 2013 
toimi asunnottomuuden asiantun-
tija Reijo Pipinen. Toimituskuntaan 
kuului asunnottomuutta kokeneita, 
vapaaehtoisia sekä yhdistyksen 
henkilökuntaa. Lehteä avustivat 
myös pitkäaikaiset vakiokolumnis-
tit, kirjeenvaihtaja Hollannista ja 
mm. Tallinnan kaupungin sosiaa-
lityön keskuksen johtaja. Lehden 
toimittamisesta, taittamisesta ja 
painattamisesta vastasi toimitus-/
tiedotussihteeri. Lehti ilmestyi 
neljä kertaa. Vuoden ensimmäisen 
numeron taittajana oli valokuvaaja 
Arto Timonen. Toimitussihteeri 
työskenteli myös muissa Vva ry:n 
järjestötehtävissä ja Omat avaimet 
-hankkeessa.

Asukin päätoimittaja, Vepan 
vertaisohjaaja ja työelämävalmen-
nuksessa oleva henkilö osallistui-
vat A-klinikkasäätiön Veturi-lehden 
järjestämään kaksiosaiseen 
pienlehtikoulutukseen.

Asukki-lehti jaettiin valtakunnalli-
sesti päättäjille, rahoittajille, yhdis-
tyksen jäsenille ja yhteistyökump-
paneille sekä Helsingissä mm. 
matalan kynnyksen toimipisteisiin 
ja asumisyksiköihin.

Irtonumeroiden myyntituotosta 
asunnottomalla myyjällä on ollut 
mahdollisuus saada kolmasosa 
itselleen vuodesta 1996. Vuonna 
2013 myyjä sai itselleen puolet 
Asukin myyntituotosta samoin 
kuin Kulttuurilehtien liiton Kultti 
ry:n kanssa yhteistyössä julkais-
tun Ison Numeron myyntituotosta.
Asukki-lehden myyjiä oli vaikeaa 
rekrytoida. Yksi asunnottomuu-
den kokenut myi säännöllisesti 
viikoittain sekä Asukkia että Isoa 
Numeroa ja keskusteli samalla 
kiinnostuneiden kanssa. 

Yhdistys sai jonkin verran pa-
lautetta Ison Numeron myyjien 
huonosta käyttäytymisestä, ja 
palaute ohjattiin eteenpäin heidät 
rekrytoineille tahoille. Iso Numero 
ilmestyi kesäkuussa ja lokakuussa 
Asunnottomien yönä. 

Vailla vakinaista asuntoa ry:ssä 
työskentelevät kokemusasiantun-
tijat tekivät osaltaan tiedotustyötä 
kautta vuoden antamalla haastat-
teluja ja osallistumalla keskustelu-
tilaisuuksiin. 

Tiedonsaantiin liittyvien 
käsitteiden ja ammattikie-
len selvennys aloitettiin 
osana Omat avaimet -han-
ketta. Selkeä kieli edistää 
osallisuutta: jokaisella 
kansalaisella on oikeus 
tutustua asianosaisena 
itseään koskevan päätök-
senteon perusteisiin ja 
terminologiaan.

Asukki-lehti ilmestyi neljä kertaa 
vuonna 2013. 

Iso Numero -lehti ilmestyi kaksi 
kertaa.

Yhdistyksen internetsivut osoitteessa 
www.vvary.fi	päivitettiin	säännöllisesti	
ja kaikki julkaisut ja raportit olivat lu-
ettavissa sieltä heti niiden ilmestymi-
sen jälkeen. Sosiaalisessa mediassa 
tiedotettiin Facebook-sivun kautta 
järjestöä koskevista ajankohtaisista 
asioista sekä verkossa olevista asun-
nottomuutta käsittelevistä artikkeleis-
ta ja tapahtumista.



5958

Media 

Vva ry:ltä pyydettiin haasta-
teltavia ja kommentteja mm. 
seuraavista aiheisiin liittyen: 

asunnottomuuden lisääntyminen 
ja pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämistavoitteet, Yökeskus 
Kalkkersin tilanne ja ei-helsinki-
läisten hätämajoitus, Yökiitäjän 
työ, päihteet ja päihteettömyys 
asumisyksiköissä, muutos normi-
kansalaiseksi ja vuokralla asujaksi 
pitkäaikaisasunnottomuuden 
jälkeen, katulehden myynti.
Asunnottomuutta käsiteltiin me-
diassa myös Asunnottomien yö 
-tapahtuman kautta. Asunnotto-
mien yön yhteydessä mm. TV4:n 
iltauutiset lähetti Vva:n asunnot-
tomuuden kokeneen asiantuntijan 
kotona tehdyn haastattelun ja Yle 
Fem -tv:n iltauutisissa oli suora 
lähetys Vaasanaukion tapahtu-
masta. Yle Tv1 haastatteli matalan 
kynnyksen toiminnan esimiestä 
ja järjesti 17.10. lyhytelokuvaillan, 
jossa esitettiin mm. Yökiitäjän 
työstä tehty dokumentti.

Poimintoja

”Asunnottomien yö tulee taas”, Asumi-
nen & yhteiskunta, 3/13. 
”Suomen suurin sosiaalialan mielenil-
maus Asunnottomien yö järjestetään 
jälleen torstaina...”  
”Toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen: Uu-
sia asunnottomia tulee lisää”, Asuminen 
& yhteiskunta, 3/13. ”Asunnottomuus 
on kasvanut taas pääkaupunkiseudulla, 
etenkin nuorten ihmisten kohdalla.” 

”Koti on monelle 
liian kallis”, 
Helsingin Sano-
mat, 25.6.2013. 
”Riiko Sakkinen 
ja Jani Leino-
nen kokosivat 
Hyvinkäälle 
näyttelyn asun-
nottomuudesta” 
”Tiedätsä, 
tiedätsä miltä 
tuntuu herätä 

lehtiroskiksesta?” Kansan Uutiset, 26.7.2013. 
”Hyvinkäällä järjestettävillä Asunnottomuus-
messuilla pääsee tutustumaan asunnotto-
muuteen vielä elokuun ajan. Taidetapahtuma 
on antiteesi Asuntomessuille...” 
”Kurkistus veneen alle ja asunnottoman 
majaan”, HäSa, 13.7.2013, ”Asunnottomuus-
messut esittelevät sisustus- ja asumistrendien 
kääntöpuolta” 
Vailla Vakinaista Asuntoa ry -esittely, Asunnot-
tomuusmessut – Taju 2013 nykytaidetapahtu-
ma, 14.6.–1.9.2013, Hyvinkää, messujulkaisu 
”Ilman kotia”, Iltalehti, 31.7.2013, ”Helsinkiläi-
nen Jari on elänyt 25 vuotta kadulla” 
”1014 yötä auttaen: Asunnottomuus ei häviä 
ikinä”, Hymy 8/2013, ”Kaduilla elävien asun-
nottomien todellista määrää ei tiedä kukaan. 
Hymyn toimittaja hyppäsi auttajien kyytiin” 
”Tehtävä kadulla”, Tehy 15.10. 2013, ”Sai-
raanhoitajat hoitavat kodittomien henkisiä ja 
ruumiillisia haavoja. Toiset tien päällä, toiset 
palvelukeskuksessa” 
Päihteet ja päihteettömyys asumisyksiköissä, 
MTV3:n 45 minuuttia – ohjelma lokakuussa
”Häädöt asunnoista vähenivät Helsingissä”, 
Helsingin Sanomat 18.10.2013, ”Sosiaalitoi-
men asumisneuvojat estävät vuokralaisten 
häätöjä nyt myös yksityisasunnoissa” 
”Pippaloilla rahaa asunnottomille”, Helsingin 
Sanomat 16.11.2013, ”Vanhojen jazztanssien 
harrastajat järjestävät hyväntekeväisyysta-
pahtuman perinteiseen Harlem-tyyliin” 
”Ketä heistä auttaisit?” Tampereen Kirkko-
sanomat 20.11.2013, ”...Asunnottomuus on 
nousussa, vaikka joillain paikkakunnilla se 
myös vähenee, kertoo Vailla vakinaista asun-
toa -yhdistyksen toiminnanjohtaja...” 
”Asunnottoman majoitus: 3800 euroa kuus-
sa”, Helsingin Uutiset 11.12.2013, ”Pitkäai-
kaisasunnottomien asumispalveluiden hinnat 
vaihtelevat sadoista jopa tuhansiin euroihin” 
”Ulkomaalaisille on jaossa kuusitoista lattia-
paikkaa”, Helsingin Sanomat 24.12.2013, 
”Kalkkers-yökahvila pitää kiintiötä ulkomaalai-
sille, koska heitä on enemmän kuin olisi tilaa”

HS haastattelemassa nuoria 
asunnottomien yönä.

Olen ollut 
mukana Vva 
ry:n hallituk-

sessa, koska se 
rikastuttaa elämää 
ja antaa siihen 
uusia näkökulmia. 
Minua kiinnos-
taa ihmisen koko 
elämänkaari siihen 
liittyvine iloineen ja 
suruineen. Lisäksi 
aina voi jollakin 
tavalla osaltaan 
vaikuttaa asioihin, 
vaikka teot eivät 
olisikaan kovin 
suuria. Osallisuus 
on voimauttavaa.

•			Anja	Nysten,	
hallituksen jäsen

Tehy nro 13/13

Kuva Annamari 
Tervahauta
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54 %

Tuottorakenne 2013 RAY: matalan kynnyksen toiminta
54%, järjestötoiminta ja Vartiosaari
13%

RAY: Omat avaimet ‐hanke

Hgin kaupunki: Kalkkersin ja Vepan
toiminta

Espoon kaupunki: Yökiitäjän Espoon
toiminta

Hgin kaupunki: Vartiosaaren toiminta

Stiftelsen 7:nde Mars: liikkuvan tuen
ajoneuvo

Opetus‐ ja kultt.ministeriö: naisten
teatteriprojekti

Työllistämistuet

Oma varainhankinta, lahjoitukset

HALLINTO JA TALOUS

Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 27.3. ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.9. Vepan 
tiloissa. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2014. 
Jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa, kannatus- ja yhteisöjäsenmaksuksi 60 euroa ja Asukki-lehden 

tilausmaksuksi 25 euroa. Asunnottomana 
jäseneksi liittyvät vapautettiin jäsenmaksusta. 
Kokoukseen osallistui lukuisa määrä järjestön 
jäseniä. 

Syyskokous valitsi Vva ry:n hallituksen pu-
heenjohtajaksi Pirkko Vuorisen ja hallituksen 
jäseniksi vuodelle 2014 Kimmo Aaltosen, 
Matti Malkin, Anja Nystenin, Markus Hima-
sen, Minna Maurolan sekä varajäseniksi 
Hartti Aholan ja Ranja Mäenpään.

Vailla vakinaista asuntoa ry sai myönteisen rahoitus-
päätöksen Raha-automaattiyhdistykseltä, joka antoi 
avustusten jakoehdotuksen 785 000 € vuodelle 
2014 joulukuussa. 

Talouden hoidosta vastasi tilitoimisto Administer Oy 
yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa.  
Sällikodin vastaavalla oli budjettivastuu Sällikodin 
ostopalvelutoiminnasta ja Omat avaimet -hankkeen 
vastaavalla hankkeesta. 

Tilintarkastuksen suoritti Rabbe Nevalainen KHT.

Toimipistekohtaiset raportit ovat luetta-
vissa yhdistyksen internetsivuilta www.
vvary.fi.

Hallituksen kokoonpano 2013

Puheenjohtaja Pirkko Vuorinen
Vara pj. Kimmo Aaltonen

Jäsenet:
Matti Malkki
Kasper Stenberg
Anja Nysten

Varajäsenet:
Hartti Ahola
Mauno Virtanen
Pekka Peltomäki

Yhdistyksen toiminta ja Sällikoti
Kulut 2013

Matalan kynnyksen toiminta  518 930, 82 €
Järjestötyö ja Vartiosaari 186 798,60 €
Omat avaimet ‐hanke  144 821,78 €
Sällikoti  612 083,13 €
Naisten teatteriprojekti 29 058,76 €

Yhdistyksen toiminta ja Sällikoti 
Tuotot 2013

Matalan kynnyksen toiminta   518 930,82€

Järjestötyö ja Vartiosaari 159 135,16 €

Omat avaimet ‐hanke 144 827,34 €

Sällikoti 610 955,05 € (vuokratuotot ja palvelumaksut)

Naisten teatteriprojekti 29 058,76 €
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Elämä ei aina suju kaikilta 
tasaisesti ja samalla lailla, 
yksi kolhiintuu enemmän kuin 

toinen, jollakin menee aina hyvin, 
toisella useimmiten huonosti. Kaikilla 
meillä on kuitenkin arvomme ja inhi-
milliset oikeutemme, ja varsinkin ns. 
sivistysvaltioiden, joihin myös Suomi 
itsensä laskee, on huolehdittava 
kaikista asukkaistaan tasapuolisesti. 
Jokaisella kuuluu olla oikeus kattoon 
päänsä päälle, suojaan tällaisessa 
erityisessä ilmastossa, jossa varsin-
kin talvet voivat olla hyvinkin ankeita. 
Meistä on aina ollut käsittämätöntä, 
ettei pystytä hankkimaan asuntoja, 
hoivaa ja hoitoa kaikille niille, jot-
ka eivät siihen jostain syystä itse 
kykene. Siinähän on inhimillisyyden 
perusta.

Kun luimme Vailla vakinaista asuntoa 
ry:stä parisen vuotta sitten, huoma-
simme löytäneemme osoitteen, jonne 
kohdentaa sellaista apua, joka me-
nisi konkreettisesti oikeaan paikkaan 
ja oikeanlaisten ihmisten kautta. Mitä 
paremmin olemme tutustuneet toi-
minnan eri muotoihin, sitä enemmän 
kunnioitamme kaikkia niitä, jotka te-
kevät yhdistyksen piirissä arvokasta, 
varmasti raskastakin työtä, ja meitä 
ilahduttaa jos voimme omalla panok-
sellamme hiukan helpottaa taloudelli-
sesti. Hyvää jatkoa kaikille!

•			Seija	ja	Matti	Hihnala,	tukijat

Varainhankinta

Yhdistyksen tekemä työ oli usein esillä mediassa ja toimintaan annettiin 
lahjoituksia. 

Hei,

Seisoin tänään bussipysäkillä: olin väsynyt ja kylmissäni. Katselin talojen ikkunoita: ihmiset ovat kotona,  jot-
kut ovat jo laittaneet jouluvaloja ja kynttilöitä ikkunoille ja parvekkeille. Asuntojen ikkunoista vilahteli ihmisiä: 
kahvikuppi kädessä joku istuutui sohvalle telkkarin ääreen, lapset leikkivät, keittiöissä puuhastellaan... näytti 
niin kodikkaalta ja lämpimältä. ”Tulisi jo se bussi, haluan kotiin ja äkkiä”, tuskaannuin. Mutta sitten mieleeni 
tuli, että miltä mahtaa näyttää asunnottomasta kylmänä ja koleana marraskuisena iltana katsella talojen ik-
kunoita. Minä seison bussipysäkillä menossa kotiin, jossa odottaa verkkarit, villasukat ja sauna,  mutta tässä 
kaupungissa on ihmisiä, joilla ei ole paikkaa minne mennä. Ja samaan aikaan, kun bussi tuli, päätin, että 
tänä vuonna lahjoitan joulukortti- ja -lahjarahat Vailla vakinaista asuntoa -yhdistykselle. Minulla oli muutama 
vuosi sitten tilanne, jossa avioeron seurauksena oli todellinen uhka, etten tien-
nyt minne asuttaudun. Ystävät ja sukulaiset auttoivat ja monen mutkan jälkeen 
minulla on ollut koti minne tulla, kun on väsynyt ja kylmissään. Suurta summaa 
en pysty, mutta pienikin auttanee. Laitoin sen rahan nettisivuiltanne löytämälleni 
jäsenmaksutilille. En sinänsä halua jäseneksi, mutta raha varmaankin ohjautuu 
yhdistyksenne toimintaan.

Kiitos työstä jota teette, olette ajatuksissani. L.T.

House rent party, tanssi kodittomille koti. 
Authentic Jazz Dance Finland ry järjesti 
tapahtuman ja keräsi 1600€ yhdistykselle.

KIITÄMME SYDÄMELLISESTI KAIKKIA 
LAHJOITTAJIA JA TUKIJOITAMME 2013

Venla Hytösen hyväntekeväisyysjoulukalenteri.
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HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen toimipisteet 
työstivät vuoden 2013 aikana 
työprosesseja ja niistä tehtiin 
kirjalliset kuvaukset. Työ tilattiin 
osuuskunta Avainväeltä. 

Henkilöstön ensiaputaidot 
päivitettiin ja kaikilla henkilö-
kunnan jäsenillä oli vuonna 
2013 vähintään voimassa olevat 
Ea1-taidot.

Henkilökunta osallistui Filha 
ry:n toteuttamaan tuberkuloosi-
kartoitukseen ja -koulutukseen.

Vuonna 2013 Vva ry:ssä työs-
kenteli
kokoaikaisessa palkkatyössä 
15 henkilöä, osa-aikaisessa 
palkkatyössä 7 henkilöä, vapaa-
ehtoistyössä noin 50 henkilöä, 
harjoittelujaksolla 2 opiskelijaa 
Sällikodissa ja 4 opiskelijaa jär-
jestötyön ja matalan kynnyksen 
puolella.

Toiminnan raportointi ja arviointi

Koko yhdistyksen toiminta arvioitiin sisäisen arvioinnin menetelmin kuukausittain. Kuu-
kausittaisen tilastoinnin ja raportoinnin lisäksi yhdistyksen toiminnasta koottiin kolme 
osavuosikatsausta, joissa arvioitiin kulunutta kautta. Kehittämis- ja arviointipäivät 

pidettiin toimipisteittäin. Osavuosikatsaus lähetettiin valtakunnallisesti yhteistyökumppaneil-
le, rahoittajille sekä jäsenille internetsivujen kautta. Koko vuoden tarkempi raportointi on 
luettavissa	yhdistyksen	internetsivuilta	www.vvary.fi.		

Raha-automaattiyhdistykselle toimitettiin tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys järjestötoimin-
nasta ja matalan kynnyksen toimipisteiden osalta.

Järjestötyön puu
Juoksevat asiat

Sällikoti

PalveluohjausAsumisasiat

Kalkkers Yökiitäjä

Vepa Liikkuva tuki

Jäsenkirjeet
Kysy, me vastaamme!

Sähköpostit

Vierailijat

Verkostot, 
järjestöt, yhteisöt

Kunnat PAAVO II

Työryhmät,
ohjausryhmät

Kok.as.tuntijat

Omat avaimet -hanke

Paavo-
kehittäjäryhmä

Jäsen- ja 
vapaaehtoistyö

Puhelut

Yhteistyö-
kumppanit

Yhteistyö 
Vva:ssaHankkeet, 

kehittämistyö

Vaikuttamistyö

Raportit

Feantsa, HoPe

Kansainväli
set suhteet

Asiantuntija-
järjestön rooli

Julkaisut ja muu 
materiaali

Lausunnot

Opiskelijoiden ohjaus

Toiminnan esittely,
lobbaus

OppilaitosyhteistyöOsavuosikatsaukset

Asukki

Media, sidosryhmät

Viestintä
Yksilö-, kävijä- ja tukityö

Iso Numero

Asunnottomien yö

Tapahtumat

Toiminta-areenat

Taide ja kulttuuri

Internet

Osallisuus periaatteena ja käytäntönä toiminnassa

Kaikkien toimipisteiden työprosessit selkeytettiin ja kirjattiin ulkopuolisten kouluttajien avulla vuoden 2013 aikana. 

49 %

9 %

12 %

27 %

3 %

Vva ry:n henkilöstökulut  2013

Matala kynnys

Järjestötoiminta

Omat avaimet ‐hanke

Sällikoti

Naisten teatteriprojekti
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TULEVAISUUDEN HAASTEITA

Yhdistyksen vahvuutena on sen läpileikkaava toiminta ruohon-
juuritasolta päättävään tasoon sekä siitä tiedottaminen. Kuitenkin 
varsinaiset päätökset tehdään virallisten työryhmien ulkopuolella. 
Yhdistyksen olisi terävöitettävä vaikuttamistoimintaansa kansa-
laisvaikuttamisen ja lobbauksen keinoin. Yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa yhdistyksen olisi hyvä tehdä asumisen subjek-
tiiviseen oikeuteen tähtäävä kansalaisaloite.

Yhdistyksen jäsenet ja kohderyhmä hyötyisivät tulevaisuudessa 
tilasta, johon mahtuisivat kaikki sen toiminnot lukuun ottamatta 
asumisyhteisö Sällikotia ja Vartiosaaren ja Soldiksen kesäpaikko-
ja.

Vaikuttaminen metropolialueen ja kasvukeskusten vaikeaan 
vuokra-asuntotilanteeseen.

Maahanmuuttajien hätämajoituskysymyksen ratkaiseminen pää-
kaupunkiseudulla.

Yhdistys jatkaa pitkäai-
kaisasunnottomuuden 
vähentämis- ja poistamis-

ohjelman työtä ohjelmakaudella 
2012–2015 sekä vaikuttaa uuden 
ohjelman sisältöihin 2016–2019.  
Ray-rahoitteisella projektilla 
(2012–2014) juurrutetaan asun-
nottomuutta kokeneiden osallistu-

mista palveluiden suunnit-
telemiseen jo palveluiden 
alkuvaiheesta lähtien. 

Yhdistyksen osallisuus-
strategiaa ja sen muo-
toja kehitetään yhdessä 
jäsenistön, henkilöstön 
ja luottamushenkilöiden 
kanssa ja osallisuusmallia 
levitetään asunnottomien 
palveluihin valtakunnal-
lisesti ja kattojärjestö 
FEANTSAn ja asunnot-
tomien verkoston HoPen 
kautta Eurooppaan.

Toiminnan jatkumisen 
edellytyksenä on työn 
jatkuva kehittäminen 
ruohonjuuritasolta nous-
seiden tarpeiden mukai-
sesti ja varainhankinnan 
tehostaminen.

Prosessikuvaukset purettiin 
Tarinateatterin avulla.
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Yhteistyökumppanuu-
det
•		Raha-automaattiyhdistys	-	toiminnan	rahoitus	ja						

vaikuttavuuden arviointi
•		Y-Säätiö	–	sopimus	tukiasumisen	järjestämisestä	Y-

Säätiön asuntoihin sekä Verkostokehittäjät hankkeen 
ohjausryhmä
•		Helsingin	kaupunki	–	ostopalvelusopimus	tuetun	

asumisen järjestämisestä Sällikodissa
•		Sininauhasäätiö	-	asumisen	polku	palveluiden	ulko-

puolella oleville asunnottomille
•		Helsingin	diakonissalaitos	-	Sällikodin	toimintaym-

päristö ja ESR-hankkeen Aktiiviseen asumiseen 
-ohjausryhmä

Työryhmät
•		Yhteiskunnallisen	osallisuuden	työryhmä	Euroopan	

asunnottomuusjärjestöjen kattojärjestö FEANTSA
•		PAAVO	-	pitkäaikaisasunnottomuuden	vähentämis-	ja	

poistamisohjelman seuranta- ja ohjausryhmä, ympä-
ristöministeriö

•		Vety-työryhmä	(Vertais-	ja	ammattityöntekijöiden	
yhteinen työryhmä)

•		Paperittomien	verkosto	
•		Setlementtiliiton	asumisen	toimialan	työryhmä
•		Turvaverkon	ulkopuolelle	jäävät	-yhteistyöhankkeen	

ohjausryhmä Vihreä Keidas
•		Asunnottomien	yön	kansalaisliike
•		Kuluttajaparlamentti

Asiantuntijalausunnot 
•		Lausunto	valtiovarainvaliokunnan	asunto-	ja	ympäris-

tövaliokunnalle valtion talousarvioesitykseen ja arvion 
sen vaikuttavuudesta asunto ja rakentamissektorille. 

  HE112/2013 VP
•		Vartiosaaren	osayleiskaavavalmisteluun	lausunto	

Vartiosaaren kehittämisestä virkistyskäyttöön. 

Jäsenyydet
•		Eurooppalaisten	asunnottomuusjärjestöjen	

kattojärjestö FEANTSA
•		Soste	ry
•		Helsingin	kauppakamari
•		Sosiaalialan	työnantajat	(EK)
•		Vartiosaariseura	ry
•		Vantaan	asumisen	tuki	ry

Opiskelija Milja Hirvonen 
talkoissa Vartiosaaressa.

Kriminaalihuollon tukisäätiön hallitus ohjasi professori Lasse Murron 70-vuotis-
lahjarahat Vartiosaaren saunaremonttiin. Hallitus vieraili saaressa elokuussa ja 
vihki remontoidun saunan.



www.vvary.fi


