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Vuosi 2014 pähkinänkuoressa
• Yhdistys investoi vuonna 2014 varainhankintaan ja toteutti varainkeräyskampanjan www.vihdoinkotiin.fi. Kampanja ei ole
toistaiseksi tuottanut paljon rahaa. Valtaosa
yhdistyksen varainhankinnasta tulee edelleen
pyytämättä, lahjoitusten muodossa.
• Yhdistys osallistui kansallisen asunnottomuusohjelman ja kehittäjäverkoston ohjausryhmän työhön ja verkostokehittäjien tuetun
asumisen pilottiin.
• Yhdistys osallistui RAY:n rahoittamaan
PAAVO Verkostokehittäjät -hankkeeseen vastuualueenaan kokemusasiantuntijoiden osallisuus.
• Kansainvälisessä vertailussa Suomi nostettiin
ainoaksi maaksi, jossa asunnottomuutta on
kyetty vähentämään pitkäjänteisellä järjestöjen,
kuntien ja valtion yhteistyöllä.
• Omat avaimet –hankkeen tuloksia esiteltiin
kattojärjestö Feantsan seminaarissa Bergamossa
lokakuussa, ja työpajaan osallistuneet kuulijat
kertoivat muuttavansa omaa suhtautumistaan
kokemusasiantuntijoihin.
• Vartiosaaren toiminta- ja virkistyskeskuksen
pää- ja saunarakennuksen remontti tehtiin
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän
60-vuotisjuhlalahjoitusten turvin. Remontin
suorittivat syrjäytymis- ja rikoskierteestä ulos
päässeet nuoret yrittäjät.
• Yhdistys osallistui Helsingin kaupungin
hankintalain mukaiseen asunnottomien asumispalveluiden kilpailutukseen ja pärjäsi
kilpailutuksessa asumisyksikkö Sällikodin osalta sekä voitti Junailijankujan
asumisyksikön kilpailutuksen.
• Yhdistys osallistui MTV 3:n järjestämään Suomi Areena –tapahtumaan
Porissa heinäkuussa.

• Helsingin Asunnottomien yö –tapahtuma
17.10. keräsi yhteen asunnottomuustoimijat ja
tavoitti yli 500 kävijää Helsingissä. Asunnottomien yö järjestettiin 30 paikkakunnalla.
• Yhdistys antoi lausunnon eduskunnalle koskien erityisryhmien asumista, ja pääministeri
Aleksander Stubb kutsui asumispalveluiden
ja matalan kynnyksen esimiehen kesärantaan
yhdessä muutaman muun järjestön kanssa
keskustelemaan yhteiskunnan turvallisuudesta
joulukuussa.
• Yhdistys sai toimintaansa lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä ja säätiöiltä.
• Matalan kynnyksen työssä oli vuonna 2014
yli 22 884 kontaktia.
• Kansalaisten soittamat vihjeet asunnottomista henkilöistä johtivat myös positiiviseen
lopputulokseen, eli siihen, että ihmiset pääsivät
kadulta kotiin.
• Yhdistys tuotti yksiköllistä tukea 11 pitkäaikaiselle kävijälleen Y-säätiön asuntoon.
• Asunnottomien oma verkosto Hope rekisteröitiin mm. Vva ry:n avustuksella ja toimii
jatkossa rekisteröitynä yhdistyksenä, joka voi
hakea apurahoja yms.
• Tanskalaisen Sand-järjestön aktiivi vieraili
Vva ry:n toimipisteissä kesällä
• Yhdistys osallistui eurooppalaisen asunnottomuusjärjestöjen kattojärjestön FEANTSAn
osallisuustyöryhmän työskentelyyn ja esitteli
osallisuustyökirjan menetelmiä sekä
Wienissä ja Bergamossa.
• Vva ry osallistui Pohjoismaiseen
yhteistyöprojektiin yhdessä Tanskalaisen Projekt Udenfordin ja Pietarissa
toimivan Nochlezhka-järjestön
kanssa.

• Yhdistys tarjosi työharjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Yksi henkilö
suoritti koevapausrangaistuksen Vartiosaaressa.
• Näkyvimmät mediassa: Spotlight-ohjelma
21.10. ja MTV3 Huomenta Suomi 18.10.
• Yhdistyksen vuosikertomus 2013 valittiin
PriceWaterHouseCoopersin Avoin raportti kilpailussa loppukilpailuun ja henkilökunta äänesti
Vva ry:lle joululahjoituksena 10 000 euroa.
•Elämä on parasta huumetta ry lahjoitti 10
000 euroa jaettavaksi kodintarvehankintoihin
henkilöille, jotka saavat oman kodin.
•Muusikko Katriina Honkanen ideoi Hyväntekeväisyyskonsertin Varpunen Jouluyönä,
ja se toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten ja
musiikintekijöiden ja Musiikkiteatteri Kapsäkin
kanssa. Konsertin tuotto oli kulujen jälkeen
2796 euroa.
•Yksityinen pariskunta lahjoitti 15 000 euroa
yhdistyksen toimintaan.
•Emmaus lahjoitti jaettavaksi ostokortteja
omiin myymälöihinsä.
•Yhdistyksen kokemusasiantuntijan ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyöprojektin
Valintoja-elokuvan katsojamäärä ylitti 10 000
katsojan määrän.
•Naisten teatteriryhmän esitys Poste Restante
uusittiin keväällä 2014, ja ryhmän toiminta
jatkuu edelleen.
•Omat avaimet -hankkeen seminaari Jyväskylässä antoi äänen kokemusasiantuntijoille.

* Asunnottomuutta ei ole
poistettu eikä asumisen
subjektiivista oikeutta ole
kirjattu lakiin.
• EU-kansalaisten hätämajoituskysymystä ei edelleenkään ole ratkaistu pääkaupunkiseudulla ja
kasvukeskuksissa.
• Etsivän työn ajoneuvo hajosi jälleen ja oli
kolme kuukautta pois käytöstä. Ajoneuvoon
etsittiin rikkoutunutta osaa lukuisista paikoista.
Yhdistys joutui turvautumaan vuokra-autoon
ja työntekijät käyttivät työssään myös omaa
autoa.
• Asumisen polkua suoraan kadulta asuntoon
ei kyetty toteuttamaan yhteistyössä Sininauhasäätiön kanssa yhdistyksistä riippumattomista
syistä.
• Yökeskus Kalkkers muutti pienempiin tiloihin Vaasankadulle.
* Yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi ja puheenjohtaja Kimmo Aaltonen menehtyi yllättäen
syyskuussa.
• Asunnottoman yksineläjän lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja yhdistyksen aktiivi
Pekka Peltomäki menehtyi vaikeaan sairauteen
joulukuussa.
• Yhdistyksen hallinto on liian kapealla pohjalla
ja tarvitsee lisäresursointia. Lisääntyneet hallinto- ja selvitystyöt ovat pois yhdistyksen
vaikuttamis- ja verkostoitumistoiminnasta.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n taustaa

järjestössä työskentelevät rinnakkain asunnottomuutta kokeneet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

J

Henkilökunnan tehtävänä on edunvalvonnan
lisäksi asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen. Ensimmäiset työntekijät palkattiin
vuonna 1994 Taitojenvaihtoverstas-projektiin
sekä Kohtaamispaikkaan. Yhdistyksen toiminta
on laajentunut ruohonjuuritasolta nousseiden
tarpeiden mukaan sekä hankintalaista johtuvan
kilpailutuksen vuoksi. Yhdistyksen palkattujen
työntekijöiden määrä on vaihdellut 10–23 työntekijän välillä.

oukko asunnottomia miehiä perusti Vailla
vakinaista asuntoa ry:n vuonna 1986 Helsingissä. Yhdistyksen tarkoitukseksi he päättivät
yhteismajoituksessa asuvien elinolojen parantamisen ja vaikuttamisen siihen, että jokaiselle
asuntoa vaille olevalle järjestettäisiin mahdollisuus itsenäiseen asumiseen.
Asunnottomuuteen kiinnitettiin valtakunnallista huomiota YK:n julistamana kansainvälisenä
asunnottomien vuonna 1987. Tuolloin asun-

nottomia arvioitiin olevan koko maassa noin
20 000. Holkerin hallituksen (1987–1991)
ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen vuoteen 1991 mennessä.
Asunnottomia vuonna 2014 tilastoitiin olevan
n. 7100.
Järjestön toiminta on koko olemassaolonsa ajan
perustunut asunnottomien omaan aktiivisuuteen. Ensimmäiset kymmenen vuotta järjestö
toimi kokonaan vapaaehtoisten voimin. Nyt

Yhdistyksen tärkein toiminnan muoto
on asunnottomien edunvalvontatyö sekä
asumisratkaisujen turvaaminen yhteiskunnassamme heille, joilla on mielenterveys- ja
päihdeongelmia.
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Vva ry on asiantuntijajärjestö, joka osallistuu vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön paikallisesti,
valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Järjestön
kaikki toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, ja niissä toimii aktiivisesti noin 50 vapaaehtoista. Järjestön varsinaisten jäsenten määrä
on pieni, vaikka toimintaan osallistuu ihmisiä ja
yhteisöjä eri puolilta Suomea: asunnottomilla ei
usein ole varaa maksaa jäsenmaksua eikä heillä
ole osoitetta, johon voisi lähettää jäsenpostia.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä järjestelmällisesti asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden yhteiskunnallisia osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia.
Yhdistyksellä on kaksi asunnottomille
tarkoitettua matalan kynnyksen toimipistettä sekä muita toimintoja, joista asunnottomilla tai asunnottomuusuhan alla
olevilla on mahdollisuus saada apua ilman
ajanvarausta kaikkina vuorokaudenaikoina. Yökeskus Kalkkers ja etsivän työn yksikkö Yökiitäjä toimivat yöaikaan. Päivisin
asunnottomia tavoittavat vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa, asumisneuvonta ja liikkuva tuki. Yhdistyksellä
on myös asunto ensin -mallin mukainen
tuetun asumisen yksikkö Sällikoti, joka
tarjoaa asunnon 28:lle pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneelle henkilölle sekä
kaksi päihteetöntä virkistys- ja toimintapaikkaa Helsingin Vuosaaressa.
Yhdistys tiedottaa asunnottomien tilanteesta säännöllisesti medialle ja yhteistyökumppaneille
sekä
järjestää
erilaisia tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi anoa määrä- ja apurahoja, toimeenpanna rahankeräyksiä,
arpajaisia ja myyjäisiä sekä periä jäsenmaksuja. Yhdistyksen suurin yksittäinen
tukija ja toiminnan mahdollistaja on
Raha-automaattiyhdistys.

Pääkaupunkiseudulle on saatava asiallinen
hätämajoitus ja terveyspalvelut Eu:sta ja Eu:n ulkopuolelta tuleville
asunnottomille sekä kaikille,
joilla ei ole pääsyä kunnalliseen hätämajoit
ukseen.

asunnottomuudesta
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sananen puheenjohtajalta

V

ailla vakinaista asuntoa ry on aikanaan perustettu asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuonna 2014 asunnottomia oli tilastoissa n.
7100, ja kun tähän lisätään tilastojen ulkopuolella oleva piiloasunnottomuus ja kaikki asunnottomuutta kokeneet, on kohderyhmä todella suuri. Kun asunnottomuuden kuva muuttuu yhteiskunnan muuttuessa, on yhdistyksen työkenttä todella laaja – ja ajan hermolla on kuitenkin pysyttävä
jatkuvasti.

asunnottomien määrä 1987–2014
* 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.

valmiudet pitää yllä kotia rapautuvat useita
vuosia kestäneen asunnottomuuden aikana, ja
asunnottomuustilanteen ulkopuoliset sosiaaliset verkostot katoavat.

Vuonna 2014 Suomessa tilastoitiin olevan 7150 asunnotonta, joista yli puolet
pääkaupunkiseudulla.
Vva ry:n tavoitteena on auttaa
jokaista asunnotonta löytämään
ihmisarvoiset kriteerit täyttävä
asumispaikka, josta voi tehdä
kodin sekä tarjota asunnottomille ja asunnottomuutta kokeneille mahdollisuus osallistua
ja vaikuttaa yhteiskuntaan ja
päätöksentekoon.
Riski joutua asunnottomaksi on
suurin henkilöillä, joilla on toimeentulovaikeuksia. Asunnottomana olemisesta tulee usein
juuretonta kodittomuutta, kun se
on pitkäkestoista. Ihmisen omat

Eurooppalaisen asunnottomien kattojärjestön
FEANTSAn määritelmän mukaan asunnottomiksi voidaan kadulla asuvien lisäksi katsoa
myös asuntoloissa, laitoksissa, vastaanottokeskuksissa, tukiasunnoissa, asunnottomuusuhan
alla sekä epävarmoissa ja riittämättömissä olosuhteissa elävät henkilöt.

Viranomaisyhteistyö,
valtakunnallinen aluetyö,
järjestöyhteistyö,
opiskelijoiden ohjaus,
kansainvälisen työ: Feantsa ja
HoPe



"Asunto ensin"
-asumispalvelut:
Sällikoti ja Junailijankujan asumisyksikkö







Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen ja kehitystyö,
kokemusasiantuntijuus,
tapahtumat, raportointi, Asukkilehti ja tiedotus

Vva ry:n
toiminta

Jäsentoiminta,
vertais- ja
vapaaehtoistoiminta,
Vartiosaari ja Soldis








Hankkeet: "Omat
avaimet" kokemuksen omaavat
asumispalveluja
suunnittelemassa

Matalankynnyksen toiminta:
asumisasiat, palveluohjaus, liikkuva
tukityö, yökeskus Kalkkers, vertaisja vapaaehtoistoiminnan keskus
Vepa, etsivän työn yksikkö Yökiitäjä

Lähtökohta: välitön kosketus asunnottomuuteen, oleminen ihmisenä ihmiselle,
helppo tavoitettavuus

Usein yhdistyksen hallitus joutuu todella kiperien kysymysten eteen: tehtävää on paljon ja resurssit ovat rajalliset. On pakko tehdä vaikeitakin päätöksiä ja rajauksia, jotta pystyisimme parhaalla
mahdollisella tavalla toteuttamaan perustehtäväämme. On tärkeää kohdata ihminen matalalla kynnyksellä, on tärkeää tiedottaa, olla mukana järjestämässä asumispalveluita sekä järjestää erilaisia
tilaisuuksia ja kampanjoita ja tehdä vaikuttamistyötä, jotta itse asia tulisi näkyväksi.
Tässä vaiheessa vuotta on aina mukava lukea toimintakertomusta, ja aina uudelleen ja uudelleen
ilahdun siitä miten paljon on tehty resurssien rajallisuudesta huolimatta.
Siitä suuret kiitokset kaikille toimintaamme tukeneille. Lahjoittajille, vapaaehtoisille, kävijöille,
työntekijöille. Tuskin osaan kaikkia edes listata. Kiitos.
							-Pirkko Vuorinen
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ASUNNOTTOMUUTTA KOKENEET OSALLISTUVAT, IDEOIVAT ja TOTEUTTAVAT VVA
ry:ssä
* Lauttasaaren tukikoti, Vva ry:n perustaminen
16.12.1986/YK:n julistama pitkäaikaisasunnottomuuden teemavuosi 1987
* Asukki-lehti 1987 alkaen
* Asuntolakierrokset Helsingin asuntoloissa 1988
* Vartiosaaren virkistyspaikka ja peruskorjaus
vuodesta 1989
* Vva ry:n toiminnoiksi kävijöiden aloitteesta
Kohtaamispaikka alk. 1995 ja Yökahvila Kalkkers
vuodesta 1998
* Asunnottomien yö -tapahtuma vuodesta 1999
* Asunnottomuustyöryhmissä vuodesta 2001
alkaen
* Villa Valo, info- ja kahvimökki Helsingin
postitalon edustalla 2003
* Vva:n kävijät ideoivat Yökiitäjä Lepakon,
yötiimi liikkeelle vuodesta 2006
* Carry On – asunnottoman kärryasunto,
asunnottomuuskampanja 2007
* Eduskuntavaalien varjovaalit -tapahtuma 2007
alkaen
* Feantsa-osallisuusryhmä 2007 alkaen
* Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa
vuodesta 2008

mä:
Feantsan osallisuusryh
* Pääkaupunkiseudun kuntien konseptikilpailu:
asumisyksikön suunnittelu yhteistyössä arkkitehdin kanssa 2009
* Asunnoton kansalaisena -seminaari 2009
* Tenukepit ry:n perustaminen 2009
* Laguuni-bussi: liikkuva grillikahvila ja neuvontapiste 2010
* Steissi-vertaishanke 2010–2011
* Hiljaisuus rikkoutuu -valokuvanäyttelyt 2010
(Kiasma) ja 2011
* Kokemusasiantuntijoiden laatimat asumispalvelujen osallisuussuositukset (Nimi ovessa –hanke)
2010–2012
* Vva ry:n osallisuusperinne kirjattiin osallisuusstrategiaksi 2011–2012
* HoPe (Homeless People), asunnottomuutta
kokeneiden eurooppalainen verkosto, hallituksen
jäsenyys 2011 alkaen
* KATU–kirja, asunnottomat kertovat tarinansa 2011–2012, Into Kustannus 2012
* Hyvinkään asunnottomuusmessut 2013
* Omat avaimet, Vva ry:n RAY-hanke
2012–2015
* Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat (Suomen hallitus, PAAVO I-II), asunnottomuuden kokenut asiantuntija ohjaus- ja
seurantaryhmässä 2008–2011, 2012–2015
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Osallistumisen tasot:

Hyödyt palveluille:

Täysi päätösvalta – Asunnottomilla ihmisillä
on täysi päätösvalta palveluissa
Vallan jakaminen – Jaetut päätökset ja vastuu.
Asunnottomat ihmiset voivat tasavertaisina vaikuttaa ja määritellä tuloksia
Osallistuminen – Rohkaistaan asunnottomia
ihmisiä
ottamaan osaa
päätöksentekoon; ihmiset
voivat ehdottaa ja vaikuttaa
tuloksiin
Konsultaatio– Kysytään
ihmisiltä mitä
mieltä he ovat
palveluista tai
politiikasta.
Asunnottomilla on rajoitettu
vaikutusvalta
Tiedotus– Ihmisille kerrotaan palvelun
olemassaolosta. Asunnottomilla ihmisillä ei ole lainkaan
päätösvaltaa.

Palvelut vastaavat tarpeita. Enemmän ihmisiä
haluaa käyttää palveluja. Palvelun laatu ja tehokkuus paranevat. Luottamus ja suhteet kehittyvät. Ihmisten kanssa voidaan jakaa valtaa
ja vastuita. Rohkaisee tasa-arvoisuuteen ja yhteisöön kuulumiseen.

Hyödyt yksilölle:
Mahdollisuus vaikuttaa oikeuksiinsa, nostaa
esille asioita ja vaihtaa ajatuksia, jakaa asiantuntemusta ja muuttaa toimintaa. Ihmiset voivat
myös kehittää uusia taitoja, parantaa entisiä,
saada itseluottamusta ja rakentaa sosiaalisia
verkostoja.

Hyödyt päätöksenteolle:
Avustaa päätöksenteossa. Tunnistaa aukot. Informoi erilaisista näkökulmista. Kertoo mitä
tapahtuu todella. Tarjoaa todisteita väitteiden
tueksi. Varmistaa, että palvelut kohtaavat ihmisten tarpeet.

Osallistumisen hyödyt:
Osallistumisella pitää olla aina positiivinen
vaikutus palveluihin, joita ihmiset käyttävät,
suunnitelmiin ja strategioihin, yhteisöön ja
yhteiskuntaan.

Matalan kynnyksen työ

kuva: Anja Nystén
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* Yhdistys teki konkreettista auttamistyötä
matalalla kynnyksellä ja vuonna 2014 kontakteja
oli yhteensä noin 22884.
* Läsnä olevalla yksilöllisellä tuella oli suuri
merkitys auttamisprosessissa.
* Yhdistys järjesti tuen 11 pitkäaikaiselle kävijälleen Y-säätiön asuntoihin.
* Yhdistyksen työntekijät, vertaistyöntekijät
ja vapaaehtoiset tapasivat tuen tarvitsijoita
kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä
joustavasti erilaisissa paikoissa.
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Yhdistyksen järjestölähtöinen edunvalvonta- ja
auttamistyö perustui ilman ajanvarausta tehtävään matalan kynnyksen työhön, etsivään
työhön sekä liikkuvaan tukeen. Yhdistyksen
toimintoja kehitettiin jatkuvan arvioinnin periaatteella. Auttamistyön ytimessä oli ratkaisukeskeinen ja auttamisprosessiin osallistava työtapa. Toimipisteiden tarkka kuukausikohtainen
raportointi matalan kynnyksen työstä vuonna
2014 on luettavissa yhdistyksen internetsivuilta
www.vvary.fi.

Y

ökeskus Kalkkersissa oli kontakteja 2976
vuoden 2014 aikana. Helsingissä asumisneuvontaa henkilökohtaisesti sai 824 henkilöä,
joista 279 oli alle 25-vuotiaita, heistä vantaalaisia alle 25-vuotiaita oli 89. Puhelimitse asumisneuvonnan kontakteja tilastoitiin kahdeksan
kuukauden aikana 891, joista 169 Vantaalla.
Etsivällä työllä oli 473 kontaktia pääkaupunkiseudulla yöaikaan, joista valtaosa oli miehiä.
Vapaaehtois- ja vertaistyön keskuksessa Vepassa
tarjottiin mahdollisuus maksuttomaan lämpimään ateriaan sekä asioiden hoitoon. Vepassa oli
noin 10475 käyntikertaa vuoden aikana. Näistä
naisten osuus 2212 ja miesten 8263. Liikkuvalla
tuella oli kontakteja yhteensä noin 895.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan
keskus Vepa
* Käyntikertoja vuonna 2014 noin 10475.
* Asunnottomien tavoittaminen ja vertaispainotteinen apu ja edunvalvonta Helsingissä.
* Päihteettömyyteen tukeminen.
* Maksuton asioidenhoito, ruokailu, suihkumahdollisuus ja vaatejako asunnottomille
arkisin.
* Sauna kerran viikossa.
* Työelämän valmennusharjoittelu vaikeassa
työmarkkina-asemassa oleville työttömille.
* Koevapaus ja yhdyskuntapalvelupaikan
tarjoaminen.
* Toiminta- ja keskusteluareenan tarjoaminen työkyvyttömyyseläkkeellä oleville
asunnottomille.

V

Hilman musiikkivideo kuvattiin Vepassa ja sai hyvän
näkyvyyden mediassa asunnottomien yönä.

ertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus
Vepa toimi matalan kynnyksen periaatteella, jonka arjesta vastasivat kaksi palkattua
vertaisohjaajaa ja lukuisa joukko vapaaehtoisia.
Toiminnassa mukana oleminen ei edellyttänyt päihteettömyyttä. Vepassa tehtävistä töistä
voitiin maksaa kuntouttavaan työtoimintaan
liittyvää verotonta toimintarahaa. Yhdistyksen
ammattityöntekijät olivat myös kävijöiden käytettävissä asumisneuvontaan, palveluohjaukseen
ja liikkuvaan tukeen liittyvissä asioissa. Usein
asiainhoitoon liittyi luottamuksellinen keskustelu. Vertaisohjaajan mukaan huumeita käyttävien kävijöiden sekä keskusteluapua tarvitsevien kävijöiden määrä kasvoi huomattavasti
vuonna 2014.
Kävijöillä oli mahdollisuus tulla Vepaan juomaan kuppi kahvia, lukemaan päivän lehti,

katsomaan televisiota, käyttämään tietokonetta
tai soittamaan maksutta virkapuheluita. Vepassa vieraileville kävijöille valmistettiin useimpina
päivinä lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden
avulla maksuton lämmin ateria. Vepan ovet
olivat auki arkisin aamuseitsemästä iltapäivä
kahteen.
Vepassa toteutettiin huhti- ja marraskuussa
kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa: keitä toiminnan kävijät olivat: ikä, sukupuoli,
kansalaisuus, asumismuoto, terveydentilanne,
minkäänlaiseksi kävijät kokivat toiminnan ja
mitä muutoksia toivoivat? Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin, mitä tukea kävijät omasta mielestään
tarvitsevat, mihin palveluihin heitä on ohjattu
ja mistä he haluaisivat keskustella?
Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista ja siihen pystyi osallistumaan täysin nimettömänä.
Kävijät täyttivät kyselyn itsenäisesti sekä saivat
kyselyn toteuttajalta apua tarvittaessa. Kukin
vastaaja osallistui kyselyyn vain kerran.
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Vapaamuotoisissa keskusteluissa selvisi, että Vepaa pidetään matalankynnyksen paikkana, jossa
on hyvä ilmapiiri ja enimmäkseen rauhallista.
Kävijät pitivät tärkeänä, että asunnottomia tuetaan luottamuksellisesti ja puhutaan tavallisista
asioista tarjoten henkistä tukea. Vepan toiminta
koettiin kattavaksi ja monipuoliseksi sekä yhdenmukaiseksi kaikille kävijöille.

”Se on aamusta auki ja kiva paikka. Ruokakin
kelpaa kun joskus ei omaa ole”

Kävijöiden yksinäisyys alkoi näkyä kesän jälkeen. Moni kävijöistä halusi viettää aikaa Vepassa entistä enemmän ja jutella muun muassa
parisuhde- ja terveysongelmista sekä arkipäivän
asioista kahden kesken. Moni kävijöistä koki
kuuluvansa Vepan ”perheeseen”. He kokivat
tarvetta saada auttaa, kun saivat syödä ja ottaa ruokaa mukaansa. Vapaaehtoistyönä kävijä
saattoi lähteä mukaan kauppareissulle, josta oli
välillä korvaamaton apu. Toimittajat etsivät Vepasta usein haastateltavia.

Vepan aukioloista käytiin myös keskustelua.
Toiset olivat hyvin kiitollisia siitä, että paikka
on aamusta auki, toiset taas toivoivat paikan aukeavan aikaisemmin ja olevan pidempään auki.
Suurin osa vastaajista ei halunnut muuttaa
Vepan toiminnassa mitään. Muutosehdotukset koskivat lähinnä pidempiä aukioloaikoja
ja isompaa tilaa. Liikuntamahdollisuuksia ja
jotain ajanvietettä toivottiin. Henkilökunnalle ehdotettiin myös isompaa palkkaa sekä
enemmän valtuuksia vaikuttaa ja puuttua Vepan kävijöiden käyttäytymiseen ja todellisiin
riitatilanteisiin.
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Vepan toivottiin olevan myös enemmän esillä
”katumarkkinoinnilla”, sillä kävijät kertoivat
tuttavapiirissä olevan paljon asunnottomia, jotka eivät tunne paikkaa ja tarvitsevat tukea.
Tammikuun alku oli suhteellisen hiljainen. Vepassa kävi päivittäin noin 20–40 henkilöä. Toinen vertaisohjaajista oli lähes koko tammikuun
sairauslomalla. Helmikuu oli Vepassa rauhallinen. Kävijämäärä kasvoi kuluneen kuukauden
aikana 40–60 henkilöön päivässä. Usea henkilö
kävi päivässä 2–3 kertaa. Vepa oli avoinna heinäkuussa kaksi viikkoa.
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Käynnit Vepassa 2014
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Vartiosaaren toimintakeskus

V

artiosaari on Vailla vakinaista asuntoa ry:n
Helsingin kaupungilta vuokraama päihteetön virkistyspaikka, jossa on mahdollisuus
rentoutua ja kuntoutua. Toiminta perustuu yhteisölliseen mökkielämään, johon kukin osallistuu omien voimavarojensa mukaan. Saaressa
pidettiin kerran viikossa yhteisökokous ja yhteisölle järjestettiin tarpeenmukainen liikkuva
tuki.
Asunnottomia ja tukiasunnoissa asuvia yöpyi
Vartiosaaressa eri pituisia ajanjaksoja. Saaressa
yöpymisestä perittiin nimellinen maksu, jolla
katettiin ylläpidosta aiheutuneita kuluja.

Vuonna 2014
* Vartiosaaressa käyntikertoja touko-lokakuussa
oli 350.
* Vartiosaaressa työskenteli koko kesän yksi
koevapausvanki, ja yksi asunnoton henkilö
toimi vapaaehtoisena.
* Vartiosaaren kattoremontti toteutettiin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän 60-vuotisjuhlalahjoituksen turvin.
* Kattoremontin tekijäksi valittiin syrjäytymiskierteestä eteenpäin päässeitä nuoria yrittäjiä.
Remontin valvoi nuorten opettaja.
* Ilman Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunnan avustusta ja yksityisiä lahjoituksia Vartiosaaren toimintaa ei olisi voitu
toteuttaa.
* Saareen hankittiin ilmalämpöpumppu ja
rakennettiin kesäterassi.
* Vva ry sai kesäkaudeksi Vartiosaaren
toimintapaikkaan koekalastusluvat (virveli,
katiska).

Vartiosaaren päivätoimintakeskus tarjosi virkistys- ja lomanviettopaikan sellaisille henkilöille, joilla ei sellaiseen muutoin ollut mahdollisuutta. Vartiosaari oli asunnottomien ja
asunnottomuutta kokeneiden sekä yhteistyökumppaneiden käytössä, eikä sitä vuokrattu yksityiskäyttöön. Vartiosaaressa oli mahdollisuus
osallistua omaehtoiseen työtoimintaan.
Vartiosaari toimi päihteettömyyden tukena
katkaisuhoidon ja kuntoutuksen välillä. Toimintapaikan yhteyshenkilönä toimi liikkuvan
tuen työntekijä. Työhön liittyi mm. rakennusten kattojen korjaustyön järjestäminen sekä
koevapausvankien työtoiminnat ja valvominen.
Liikkuvan tuen työntekijä tuki myös saaren yhteisön toimintaa ja selvitteli riitatilanteita sekä
hoiti saareen tulijoiden maksuliikennettä sekä
asioiden ja terveyden hoitoa mantereella.
Erilaiset yhteisöt vierailivat saaressa pitkin kesää. Mm. Vety-verkosto, Kris-Suomi ry:n eri
ryhmiä, Suomenlinnan avovankilan ryhmät,
Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus, Olarinluoman vastaanottokodin asukkaita, Lahtelaisia kokemusasiantuntijoita, pietarilaiset vieraat sekä tanskalaisen asunnottomuusjärjestön
edustaja.

Päärakennuksen ja saunan katot pellitettiin.
Saaressa toimi melkein koko kesän yksi pidempiaikainen vapaaehtoinen, joka huolehti
venekuljetuksista kesän aikana. Yhden aktiivijäsenen toivomuksesta hallituksesta valittiin
yhteyshenkilö Vartiosaaren toiminnan koordinointiin. Vartiosaarivastaavat ja vapaaehtoiset
laittoivat Vartiosaaren talviteloille yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Terassiprojekti kesällä 2014

Soldis
* Soldis, päihteetön toiminta- ja virkistyspaikka oli avoinna ympäri vuoden ja käyntikertoja
toimintavuoden aikana oli n. 6000.
* Soldiksen yhteisö järjesti päihteetöntä
toimintaa ja tapahtumia ympäri vuoden sekä
mahdollisti päihteettömän vertaistuen. Päihteettömiin juhannusjuhliin osallistui yli 200
henkilöä.

V

artiosaarta vastapäätä mantereen puolella
sijaitsevan Soldiksen toiminnasta vastasi
päihteetön vertaisyhteisö, joka kokoontui talvikautena neljänä päivänä viikossa. Osallistujia
oli kokousta kohden 15–35 henkeä. Aktiivisia
saunojia ja avannossa kävijöitä oli keskimäärin
10–20 kerrallaan. Sauna lämmitettiin talven aikana kolmena päivänä viikossa ja kesäkaudella
neljänä päivänä viikossa. Saunojia oli kesäkaudella runsaasti ja ranta oli kovassa käytössä.
Puutalkoihin ja tontin siivoukseen osallistui
paljon väkeä. Alkuvuonna korjattiin päärakennuksen hormi ja takka. Saunan betoni- ja rappauspintojen laatoitus tehtiin kauden aikana.
Rantaan johtavat portaat tarkastettiin ja niille
tehtiin tarpeenmukainen kunnostus.

Puut tehtiin talkoilla läpi vuoden.

Laituri kunnostettiin ja saunan pesuhuone ja
löylyhuone laatoitettiin. Puutalkoot pidettiin
kuuden viikon välein. Perinteeksi muodostuneet juhannusjuhlat olivat jälleen onnistuneet
vaikka sää ei ollut suosiollinen. Tarjolla oli lohikeittoa, muurinpohjalettuja, saunomista ja
karaokea.

* Tasavallan presidentti kutsui itsenäisyyspäivän vastaanotolle vuonna 2014 ruohonjuuritasolla työskenteleviä vapaaehtoisia ja Soldiksessa
18 vuotta vapaaehtoisena toiminut henkilö sai
kutsun puolisoineen vastaanotolle 6.12.

Seuraavalle toimintakaudelle laadittiin suunnitelma: autotallin katon oikaiseminen ja seinien
tukeminen (remontti/kunnossapitovelvoite),
rantaan johtavien pitkien portaiden uusiminen,
vaaka- ja runkopuut tarpeen mukaan (turvallisuustekijä/kunnossapitovelvoite), ylätalon ulkomaalaus ja takan kuntokartoitus. Lisäksi entiseen tapaan pidetään kokouksia ja saunotaan
sekä järjestetään jo perinteeksi muodostuneet
juhannusjuhlat.

Kuvat: Jari Linjala
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asumisneuvonta ja palveluihin
ohjaus

turvaan ja juridiikkaan liittyvissä
kysymyksissä.

* Asumisasioista ja palveluohjauksesta vastaavalla ohjaajalla oli henkilökohtaisia kontakteja
824, joista alle 25-vuotiaita oli 279. Naisia
heistä oli 326 ja miehiä 498. Puhelinkontakteja kahdeksan kuukauden aikana tilastoitiin 891,
joista 169 oli Vantaalla.
* Asumisohjaaja työskenteli Vantaalla yhden
päivän viikossa.
* Asumisneuvoja toimi tukihenkilönä viidelle
Y-säätiön asuntoihin muuttaneelle asukkaalle.

Auttamisen keinoja olivat keskusteleminen, kuunteleminen, ohjaaminen, neuvominen ja tukeminen.
Neuvontaa ja tukea annettiin myös
puhelimitse. Sosiaalinen tuki oli
konkreettista tuen antamista esim.
kriisitilanteissa sekä perehtymistä ja
syventymistä yksilöllisesti jokaisen
kävijän tilanteeseen. Auttamisen
menetelmänä oli ratkaisukeskeinen
lähestymistapa, jossa kävijän voimavarat huomioitiin ja pääpaino
oli hyvissä teoissa ja ratkaisuissa.

aSUMISaSIaT JA PaLVELUIHIN OHJaUS

A

sumisasioiden ohjaus oli tarkoitettu asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla
oleville kansalaisille. Asumisohjaus toimi ilman erillistä ajanvarausta, mutta jatkotapaamiset sovittiin ohjaajan kanssa ja yhdessä hänen
kauttaan muiden asunnottomuustoimijoiden
ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena oli synnyttää luottamuksellinen vuoropuhelu ja avoin
kontakti kävijään. Kokonaistilanne selvitettiin
mahdollisimman tarkoin, jotta asunto ja mahdollinen asumiseen tarvittava tuki järjestyivät
mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Samoin
häätöjä pyrittiin ehkäisemään ennalta.
Kävijöiden kanssa tehtiin yhteistyössä ns. puoltolausunto asuntohakemusten sekä viranomaisten kanssa käytyjen puhelinkeskustelujen tueksi. Puolto lähetettiin liitteeksi sosiaalitoimeen,
vuokranantajille, tukiasumisyksiköille ym.
Keskeistä työssä oli tavoittaa Vepaan ja Vva:n
toimistolle tulevat vailla vakituista asuntoa
olevat ja ohjata heitä palveluihin ja asumiseen
liittyvissä asioissa. Ohjaaja auttoi myös oikeus-

nit olivat: A-klinikka, Vantaan A-kilta ry, sosiaalityöntekijät, seurakunnan vapaaehtoiset
ja Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki
(Vahti ry) sekä Avosetti-projekti. Helsingissä
tehtiin yhteistyötä muun muassa seuraavien tahojen kanssa: Nuorisosäätiö, Setlementtiasunnot, Helsingin kisahallin selviämishoitoasema,
Kansaneläkelaitoksen maksatuksen asiantuntijat, asumisneuvojat, sosiaalityöntekijät sekä
sosiaaliohjaajat.
Kävijät hyötyivät toiminnasta, koska asumisneuvoja auttoi kokonaisvaltaisesti ja ajan kanssa
kävijöiden asumiseen sekä elämäntilanteeseen
liittyvissä asioissa. Osa kävijöistä antoi saamastaan tuesta ja ohjauksesta suoraa palautetta.
Heinäkuussa viranomaistyö oli ”kesätauolla”,
jolloin annettu tuki sai erityiskiitosta.

Asunto tai asumispaikka pyrittiin
löytämään kohtuuajassa hyödyntäen viranomaisverkostoja sekä
kolmannen sektorin yhteistyötä.
Asunnonhakuprosessin yhteydessä
syntyneitä esteitä sekä jo aiemmin
syntyneitä esteitä ja epäkohtia selvitettiin verkostoissa yhdessä asunnontarvitsijan kanssa.

Lähikuvassa:
* Viron kansalaisuuden omaava 45-vuotias mies toi kiitoksen osoituksena ohjaajalle
kukkasia. Hän kertoi saaneensa töitä rakennuksilta sekä vuokra-asunnon. Toinen asunnonsaaja oli 31-vuotias helsinkiläinen mies,
joka asui väliaikaisratkaisuna Hyvinkäällä
tuttavansa eteisessä. Keikkatöitä tekevä ja
yhteishuoltajuuden omaava mies sai Hyvinkään kaupungilta asunnon.

Keskeistä oli löytää kävijää tukevat tahot ja omat sidosryhmät
(sosiaalityöntekijät, tukiasuntojen
asumisohjaajat, asumisohjaajat,
asuntosihteerit, kunnan mielenterveystyöntekijät, lääkärit jne.).
Ohjaaja sitoutui auttamaan kävijää
myös pidemmällä aikavälillä ja puhelimitse, mikäli kävijä sitä toivoi.
Asumisneuvoja työskenteli yhden
päivän viikossa Vantaalla. Vantaan
keskeisimmät yhteistyökumppa-
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Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara
toimiston muuton myllerryksessä

* Vuodesta 2008 lähtien asunnottomana ollut keski-ikäinen mies hakeutui tammikuussa Vva:n asumisneuvojan luokse. Mies oli
asunut avovaimonsa asunnossa viime vuoden
tammikuun loppuun saakka, kunnes joutui
kadulle eron vuoksi. Hän on voinut yöpyä
muutaman ystävän luona. Miehellä on Poste
restante -osoite ja nimetty sosiaalityöntekijä.
Miehellä ei ollut vuokravelkaa. Mies on ollut
avohoidossa masennuksen vuoksi. Mieheltä
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kesti kuukausia valita kahden kaupungin
väliltä oma kotikunta. Vva:n asumisneuvojan suosituksesta mies pääsi asumaan kevyesti tuettuun asuntoon. Ratkaisu oli kuitenkin
väliaikainen, ja hänen tuli tehdä sieltä käsin
suunnitelma asunnon saamiseksi. Vva:n asumisneuvojan avustuksella laadittiin suunnitelma miehen toiveiden mukaisesti. Mies
toivoi saavansa edullisen tuki- tai vuokraasunnon Helsingistä. Mies kertoi haluavansa
tehdä töitä, kun asunto löytyy. Asumisneuvoja Vva:lta oli auttanut miestä oman sosiaalityöntekijän löytämisessä ja selvittänyt
kaupungin kriteereitä asunnon saamiseksi.
Asumisneuvoja kehotti menemään sosiaalityöntekijän haastatteluun sopivan tukiasunnon löytämiseksi. Tammikuun lopussa mies
oli edelleen ilman asuntoa. Vva:n asumisneuvoja sanoi olevansa miehen tukena asunnon
löytymiseen saakka.
* Huolestunut kansalainen soitti Vva:n toimistolle: Nuori pariskunta asui autossa koiran kanssa, asumisneuvoja järjesti asunnon
pariskunnalle.
Työn varjopuolena asumisneuvoja näki sekavan tilanteen sosiaali- ja terveystoimen isoissa
rakenteellisissa ja sisäisissä organisaatiomuutoksissa. Sosiaalityöntekijällä ei ollut aina
45
ensikäden tietoa miten ja mihin asunno- 40
ton asiakas tulisi ohjata. Moni neuvon- 35
taa hakenut henkilö oli yllättävän tietä- 30
mätön palvelujärjestelmän tarjoamista 25
vaihtoehdoista.
20
15

Vva:n asumisneuvoja neuvoi myös puhelimitse. Asunnottomaksi jääneen henkilön kynnys soittaa oli korkea. Moni tiedusteli minne mennä yöksi? Puheluiden

yhteinen nimittäjä oli luottotietojen menetys
ja tilanteesta syntyneet maksuhäiriömerkinnät.
Soittajia autettiin hahmottamaan eri toimijoita
palvelujärjestelmässä. Usein henkilöillä ei ollut
tietoa kuka ja millä alueella hänen sosiaalityöntekijänsä oli, minkä vuoksi asumisneuvoja selvitteli asiakkuuksia. Kävijät olivat tyytyväisiä,
kun palvelujärjestelmä oli hahmottunut joiltakin osin myös paremmin. Asumisneuvojan
mielestä moni hyötyi neuvonnasta, koska se
mahdollisti virkapuheluiden soittamisen eri
virastoihin ja henkilöt saivat hoitaa asumisasiansa kuntoon myös pidemmän ajan kuluessa.
Sai purkaa tuntemuksiaan ja kertoa elämästään.
Moni lähti tapaamisen jälkeen pois toiveikkaana ja huojentuneen oloisena.
”On hyvä, että on paikka jossa voi jutella ja
jossa joku voi vaikuttaa esim. kirjoittamalla puollon kokonaistilanteestani.” (Erään
28-vuotiaan häätöuhan alla olevan miehen
kommentti)
* Avioeron ja ositusprosessin keskellä oleva
keski-ikäinen mies kertoi, että omistusasunto oli myyty avioeron seurauksena. Prosessin
aikana miehelle oli kertynyt verovelkaa noin
satatuhatta euroa. Miehen osuus oli ulosmitattu ja kuukausittain häneltä ulosmitattiin
Asumisneuvonnan kontaktit Vantaalla
Käynnit

Asumisneuvoja tapasi työssään v. 2014
kävijöitä kaikkiaan 824 kertaa ja puheluita
hänelle tuli 891. Vantaalla hän työskenteli
yhden
päivän viikossa.
120
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kolmasosa palkkatulosta. Kahden lapsen
isällä oli vakituinen työpaikka. Lapsista
hänellä oli yhteishuoltajuus. Vantaan kaupungin velkaneuvonnasta mies sai neuvoja
taloudellisen tilanteen hoitamiseksi. Asumisneuvoja perusteli hakemuksissa asunnontarpeen kiireellisyyttä ja toi esille yhteishuoltajuuden lapsista. Hakutoiveeksi laitettiin
vuokra-asunnon löytyminen Itä-Helsingistä.
Asumisneuvoja suositteli miehelle pikaisesti
asuntoa vedoten muun muassa lasten hyvinvointiin sekä siihen, että miehellä oli työsuhde. Asunnon tarve perusteltiin akuutiksi.
Myöhemmin tuli soitto mieheltä. Hän kertoi
saaneensa asunnon kaupungilta.

Asumisneuvonnan kontaktit Helsingissä
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Käynnit
Puhelut

Helsinkiläinen 44-vuotias mies kertoi saaneensa
asunnon yksityisilta vuokramarkkinoilta. Hän oli
kiitollinen
saamastaan
tuesta ja asumisneuvojan
kirjoittamasta puollosta,
jonka vuokranantaja oli
lukenut.

0

Miespuolinen 50-vuotias
kävijä sai tukiasunnon
kaupungilta ja koki, että
asumisneuvojan
puolto
oli vaikuttanut asunnon
saantiin.

Puhelut

Vuokra-asunnostaan häädön saanut nainen oli kiitollinen, kun sai kertoa tarinansa. Naisen
ystävät olivat hajottaneet asunnon. Asumisneuvoja kirjoitti sosiaalityöntekijälle, jonka avustuksella hän sai asunnon yksityisiltä vuokramarkkinoilta.
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Asumisneuvoja antoi asumiseen ja asunnottomuuteen liittyviä vinkkejä 20:lle lyhytaikaisvangeille Sörnäisten vankilassa, joista seuraavan kahden kuukauden aikana noin puolet oli
vapautumassa.
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KESKEISIÄ HAVAINTOJA:

Liikkuva tukityö ja palveluohjaus

oli maksuhäiriömerkintöjä ja/tai vuokravel* Usealla kävijällä oli tarve toimeentulotukeen.
* Ulkomaalaistaustaisilla oli yhteinen ni- kaa. ”En kuulu siihen paikkaan, siellä on vain
mittäjä: päihteettömyys tai hyvin vähäinen vanhoja alkoholisoituneita miehiä, liian moni
käyttää huumeita tai haluan omaa rauhaa ja en
alkoholinkäyttö.
halua asua asuntolassa.”
* Moni maahanmuuttajataustainen ei voi* Pääkaupunkiseudun sosiaalitoimen
nut palata kotimaahansa. Taustalla
sääntöjen mukaan määräaikaivaikuttavia tekijöitä: ei omaisia,
nen oleskelulupa ei edellytä
huono sosiaaliturva, tunnesisaamaan toimeentulotukea.
teet puuttuvat tai henkilö
Säännön mukaan oleskelupelkää väkivaltaa tai kostoa.
”Auttamistyö on
luvan saaneen EU-kansa* Sosiaalityöntekijään ei
joidenkin kohdalla
laisen tulee asua Suovoitu kaikkien kohdalla
sessi,
pro
en
tein
äjän
pitk
messa vähintään 5 vuotta
ottaa yhteyttä, koska he
saadakseen toimeentulojoka voi kestää useita
eivät halunneet kertoa
tukea.
Poikkeuksia löytyy
henkilötietojaan.
vuosia.”
muun
muassa
perhesyistä
* Eräs asunnoton kertoi
johtuen. Sääntö on voimasnukkuvansa mieluummin kasa Espoossa, Helsingissä ja
dulla kuin menevänsä asumisVantaalla ja koskee niitä EUyksikköön pahoinpideltäväksi.
kansalaisia, joilla ei ole pysyvää oles* Suomen romaneiden yhteydenotot
kelulupaa Suomessa. Pysyvällä luvalla saa
asumiseen liittyvissä tilanteissa lisääntyivät
toimeentulotukea mutta määräaikaisella luvalla
merkittävästi.
saa tukea vain sellainen EU-kansalainen, joka
* Kaikki eivät olleet tyytyväisiä tilanteeseensa,
on asunut Suomessa 5 vuotta tai pidempään.
jos joutuivat esimerkiksi odottamaan asumiseensa liittyviä ratkaisuja. Monilla kävijöillä

* Liikkuvalla ihmisten arjessa läsnä olevalla
pitkäjänteisellä yksilöllisellä tuella on suuri
merkitys ihmisten selviytymisellä eteenpäin
vaikeista elämäntilanteista.
* Kontakteja vuonna 2014 oli yhteensä noin
895.

Työ perustuu kävijän yksilölliseen kohtaamiseen. Kävijän kanssa selvitetään akuutin asioimistuen tarve tai muun tuen tarve, ja tästä
edetään sovitun aikataulun mukaisesti. Työ on
pääasiassa rekisteröimätöntä sosiaalityötä, jossa
ei ensisijaisesti kirjata henkilötietoja tai muita
perussosiaalityössä olennaisia asioita. Liikkeelle lähdetään henkilön kokonaistilanteesta ja
hänen arvoistaan. Työssä pyritään kontakti-

L

iikkuvan tuen työhön on syntynyt luottamus marginaaleissa elävien kansalaisten
keskuudessa ja tämän kautta työntekijälle on
avautunut pääsy tiloihin, joihin vain jalkautuva
työ voi päästä pitkän ajan kuluessa syntyneen
luottamuksen myötä. Työhön liittyy monia
kysymyksiä ja keskusteluita eri tulokulmista,
tavoitteena on kansalaisten elämänlaadun nostaminen. Keinot ja malli, joilla voidaan vaikuttaa jo epätoivon ja näköalattomuuden äärellä
elävien ihmisten tahtotilan muutokseen, ovat
kahdella sanalla ilmaistavissa: Tuomitsemattomuus ja toivo.
Liikkuva tukimuoto toimi siltana järjestön
tekemän työn ja viranomaistyön välillä. Liikkuvan tukityön avulla mahdollistettiin yhdistyksen kävijöille joustava ja kävijöiden tarpeita
kunnioittava nopea apu ja tuki. Useissa kohtaamisissa kulkivat käsi kädessä verkostotyö,
terveydenhoito ja psykososiaalinen tuki.
Liikkuva tuki oli mukana aktiivisesti Kurvin
alueen järjestötoimijoiden ja vertaisten verkoston, Kujaton, yhteistyön rakentamiseen sekä
Vety-ryhmään, jossa kehitettiin vertais- ja ammattityön yhtymäkohtia sekä osallistui Paavokehittäjäverkoston tuetun asumisen pilottiin.
Liikkuva tuki/palveluohjaus on työmuotopari, jossa lähtökohtana on kävijän elämän kokonaisuus.

en toistuvuuteen ja kohtaamiskertojen kautta
luottamuksellisen suhteen muodostumiseen
kohdattavaan. Kohtaamisissa tyypillistä on
useista eri elämänalueista muodostuva asiainhoidollinen kokonaisuus. Toisiinsa nivoutuvat
mm. asuminen, sosiaalinen tuki, terveydenhoito- ja päihdehoitoasiat, asiainhoito eri virastoissa, rikosseuraamusasiat sekä yhteistyö viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

“Jos järjestöänne ei olisi, en tiedä, mitä olisi enää ollut mahdollista
tehdä sairaseläkkeellä ja kymmeniä vuosia asunnottomana eläneen
veljeni hyväksi.. Tällainen henkilö on menettänyt kaiken uskonsa
siihen, että normaalit yhteiskunnan palvelut voisivat oikeasti auttaa tarvittaessa. Koen maksavani veroja juuri sen vuoksi, että ne
kaikkein kurjimmat yhteiskunnan jäsenet tulisivat ruokituiksi ja
asutetuiksi. Yhteiskunnan tukipalvelut, sosiaali-, terveys- ja asuntotoimi eivät pitkään aikaan ole kyenneet auttamaan veljeni kaltaisia pitkäaikaisasunnottomia, joilla ei itsellään ole kykyä hoitaa
asioitaan kuntoon vuosikymmeniä jatkuneiden vastoinkäymisten
aikana. Ulkopuolelle jäävät juuri ne kaikkein kurjimmat tapaukset,
jota asuvat autoissa, vajoissa ja purkutaloissa. Istuvat väliin vankiloissa ja ryyppäävät rajusti viinaa.
Olen tosi kiitollinen, enkä voi kyllin kiittää järjestöänne ja sen työntekijää hänen panoksestaan veljeni asioiden hoitamisessa kuntoon.
Matkaa vielä on ja notkahduksia voi tulla, mutta jonkinlainen hyvä
alku on nyt tapahtunut. Uskon, että tällä henkilökohtaisella läsnäololla asioinnissa terveys-, sosiaali- ja asuntoviranomaisten kanssa
on ollut suuri merkitys sille, että veljeni asiat ovat alkaneet parantumaan. Että häntä on uskottu ja hänen asiansa on otettu tosissaan hoidettavaksi viranomaisissa. Omin voimin ja yksin, ilman
apuanne tämä ei olisi ollut mahdollista.
Toivon todella, että järjestönne tarpeellisuus tunnustetaan viranomaisissa ja saatte kaiken mahdollisen taloudellisen tuen, jonka
tarvitsette asiakkaidenne auttamiseksi. Edes omaiset eivät kykene tällaiseen auttamiseen toisella paikkakunnalla asumisen, oman
työssäkäynnin, oman perheen, oman tai muiden perheen jäsenten
sairauden tai muiden huollettavien lisäksi. Tarvitaan ilman muuta
taho, joka kykenee antamaan jokaiselle tarvitsevalle henkilökohtaisen avun varsinkin silloin, kun syrjäytyminen on jo totaalista ja
uhkaa henkilön terveyttä ja elämää.
Veljeni on ollut positiivisesti yllättynyt, hyvin tyytyväinen ja erittäin kiitollinen saamastaan avusta.”
		
					-Apua saaneen omainen
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Tavoitteena on käynnistää ratkaisukeskeinen prosessi kohdattavan kanssa, ja ohjata kävijä sellaiseen
verkostoon, jonka erityisosaamisen alue tukee
häntä eteenpäin.
Liikkuvan tuen työhön kuului kansalaisten tapaamista Vepassa, yhteistyökumppaneiden luona, järjestöissä ja päivätoimintapaikoissa, samoin
soittopyyntöjen kautta eri paikoissa, käyntejä
asunnoissa, vankiloissa jne. Vaikeasti tavoitettavilla henkilöillä oli mahdollisuus lähestyä toimijoita
ja löytää ratkaisumalleja ongelmiin joko järjestöjen, seurakuntien tai julkisen palvelujärjestelmän
tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Kansalaiset
pyysivät liikkuvan tuen työntekijää verkostoyhteistyökumppaneiden tiloihin kohtaamaan heitä
ja keskustelemaan mahdollisuuksista, joita liikkuva tuki voi tarjota. Erään kansalaisen lähiomainen
pyysi liikkuvan tuen työntekijää Itäkeskuksen Tallinnan aukiolle tapaamaan läheistään. Puhelimitse
annettava tuki lisääntyi, mikä nosti puhelinkustannuksia. Liikkuva tuki osallistui puolestaan elintarvike- ja tavaralahjoitusten noutamiseen sekä jakamiseen yhdistyksen eri toimipisteisiin ja toimi
myös Vartiosaaren toimintakeskuksen vastaavana.
Liikkuvan tuen työntekijä näki työssään ensisijaisena kaiken yhteistyön ja mahdolliset työmuodot
ja toimijat, joiden kautta kansalaisia voidaan tukea integroitumaan takaisin yhteiskuntaan täysivaltaisina ja vastuutaan kantavina ihmisinä.
Integroituminen ei koskenut ainoastaan vankiloista vapautuvia kansalaisia, vaan myös erityyppisistä
laitoksista tulevia kansalaisia, jotka oleskelujaksojensa aikana ovat menettäneet elämänhallinnan
taitojaan. Nämä taidot tarvitaan, jotta voidaan
laillisesti ja ihmisarvoisesti osallistua oman elämän ja perheen – ja/tai lasten osalta – vastuun
kantamiseen.

Liikkuva tuki oli myös yhteydessä kansalaisiin,
joiden saaminen palvelujärjestelmien piiriin oli
erittäin haasteellista työtä päihde-, rikos- ja myös
mielenterveysongelmien vuoksi. Työ oli pitkäjänteistä palveluohjaustyötä tai liikkuvaa ja jalkautuvaa työtä. Liikkuvan tuen ja palveluohjauksen
kontakteilla tavoitettiin julkisten palveluiden piirissä vain osittain tai ei lainkaan olevia kansalaisia.
Heille luotiin yhteyksiä ja tapaamisia sosiaalityöhön sekä toimeentulopuolelle että Asunnottomien
tuen (Astu) työntekijöiden verkostopalavereihin.
Työskentely on luottamuksellisen kohtaamismallin seurauksena saanut kehyksen, jonka sisällä
kohtuullisen turvallinen toipumiskulttuurin rakentaminen on voitu varovaisesti aloittaa kotiin
vietynä.
Liikkuva tuki on monien verkostoitumismahdollisuuksien kautta saanut viime vuosien aikana
merkittävää apua ja selkeyttä työtehtäviinsä, kun
arvomaailmaltaan ja ideologialtaan hyvin monenlaisia kansalaisia pyritään tukemaan, auttamaan ja
ajoittain saattamaan heitä yksilöinä parhaiten palvelevien toimijoiden piiriin.

KESKEISIÄ SISÄLTÖJÄ:
* Kävijätyötä ja päihdetyötä verkostojen kautta, jotta kansalaiset voisivat saada palveluja,
joita kokivat tarvitsevansa.
* Akuutin terveydenhoidon tarpeiden
arviointeja koskien terveyskeskusta tai sairaalan poliklinikkaa ja päihdekatkoa. Arvioita
tarpeesta ottaa yhteyttä poliisiviranomaisiin
tai muihin viranomaisiin, ohjata kolmannen
sektorin ja seurakuntien palveluiden piiriin jne.
Auttamispyyntöjä kansalaisten tai kävijöiden
taholta suoraan.
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* Kävijätyötä verkostotoimijoiden
palvelupisteissä.
* Elintarvikelahjoitusten nouto ja pakkaaminen
sekä kuljetus palveluohjauksen ja tuen piirissä
oleville kansalaisille, joiden taloudellinen tilanne
oli erittäin vaikea ja etuuden maksupäivään
aikaa muutamia päiviä tai viikkoja.
* Elintarvikelahjoituksia noudettiin kauppiailta,
joiden kanssa oli sovittu lahjoitusten toimittamisesta suoraan kansalaisille: taloudellisen tai
muun selkeän perustelun vuoksi kansalaisilla
oli tarvetta saada lahjoituksia suoraan asumispaikkaan: mielenterveys- ja päihdeongelmat,
rikosseuraamukselliset rajoitukset liikkua,
liikuntakyvyn rajoitukset jne.
* Koevapausvankien ja koevapauteen pyrkivien
kansalaisten osuus yhteydenotoista kasvoi.
* Liikkuvan tuen työntekijä saattoi kävijöitä
palveluihin ja teki ennaltaehkäisevää työtä jal-

kautuen ja toimien tukena myös viikonloppuisin kansalaisten yhteydenottojen ja pyyntöjen
pohjalta. Kansalaisia ohjattiin päihde-, terveydenhoito- ja rikosseuraamusasioiden hoidossa
ja muissa asumiseen ja asunnottomuuteen
liittyvissä asioissa.
Yhteiskunnan muutokset heijastuvat liikkuvan
tuen työntekijän työn sisällöissä. Moniongelmaisilta kansalaisilta on tullut yhteydenottoja
sekä suoraan että eri toimijoiden kautta. Heidän ongelmansa eivät rajoitu ainoastaan asumiseen liittyviin ongelmiin, vaan koskevat koko
elämäntilannetta.

Lähikuvassa:
Liikkuva tuki haki pitkäaikaisen tuen piirissä olevan henkilön osoitteesta, josta tämä oli
ottanut yhteyttä. Henkilö oli erittäin päihtynyt ja sekavan oloinen. Matkalla selviä-

misasemalle hän otti kolme kertaa yhteyttä
ja kertoi nauttineensa lääkkeitä alkoholin
kanssa. Hälytyskeskuksen päivystäjä halusi
keskustella liikkuvan tuen kanssa ja kehotti
hakeutumaan sairaalaan. Liikkuvan tuen
työntekijä vei kyseisen henkilön Haartmanin
sairaalan poliklinikalle.
Liikkuvan tuen työntekijä oli yhteydessä
henkilöön, jonka tilanne oli erittäin vaikea
päihteiden, parisuhdetilanteen, lähiomaisten, terveydentilan sekä kokonaisvaltaisen
kuormittavan ja haavoittuneen elämäntilanteen vuoksi. Henkilö oli suostunut ottamaan
liikkuvalta tuelta keskustelu- ja ruokatukea
ajoittain vastaan, mutta pitkän vankilahistoriansa ja vaikean lapsuutensa vuoksi
kiinnittyminen ja luottamuksen voittaminen
vaatii aikaa, mennään hetki ja kohtaaminen kerrallaan.
Liikkuvaan tukeen otti yhteyttä kansalainen, joka oli kuullut mahdollisuudesta saada
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työntekijältä luottamuksellista keskustelutukea. Yhteydenottaja oli tilanteessa, jossa
hänen asumiseensa liittyi lisääntyvää riskiä
mielenterveyshäiriön vuoksi.

M

ahdollisuus saada asunto lyhyellä aikavälillä on Helsingissä epätodennäköistä,
koska kaupungin asuntotilanne on erittäin vaikea. Ainoastaan alaikäisen lapsen kuuluminen
perheeseen on asunnottomaksi joutuneella tällä hetkellä asia, joka nopeuttaa kriisiasunnon
saantia.
Liikkuvan tuen työntekijä tarjosi kriisiyöpymisen liikkuvan tuen ajoneuvossa henkilölle,
joka on ollut liikkuvan tuen ja palveluohjauksen työmalliparin piirissä noin kahden
vuoden ajan. Henkilöllä oli kontaktit rikosseuraamuslaitokseen, sosiaalityöntekijään,
A-klinikkaan, Järvenpään sosiaalisairaalaan, Sillanpirtin hoitokotiin sekä päihde- ja
mielenterveystyöntekijöihin.
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Liikkuvan tuen työntekijä pyrki ylläpitämään henkilön elämäntilanteessa kontakteja, joihin tämä ei useinkaan jaksanut motivoitua itse. Liikkuva tuki tarjosi kriisiapua
henkilön omaan sekä parisuhdetilanteeseen.
Liikkuvan tuen työntekijä toimi SPO ry:n
(Suomen palveluohjausyhdistys ry:n) jäsenenä
sekä osallistui koulutuksiin ja seminaareihin,
jotta palveluohjaustyömalli toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Yksilötyössä yksilön
tarpeet, voimavarat ja sisäinen motivointi tulisi ottaa huomioon, kun rakennetaan työn
tavoitteita.
Kohdattavan ja työn keskiössä olevan yksilön
mukana tulee haasteita järjestelmäkeskeisesti
palveluja tuottavassa kilpailuyhteiskunnassa,
jossa hyvinvoinnin tavoitteet eivät lähde ensisijaisesti ihmisestä itsestään, vaan niihin on sekoittunut enenevässä määrin sosio-ekonomisia
piirteitä talouden pönkittämiseksi. Kyse ei ole
politiikasta eikä viranomaisvastaisuudesta vaan
muutoksesta, jossa pohjoismaisen hyvinvointimallin palvelut ja palvelutuottajien määrä

ovat huolestuttavasti kaventuneet. Palveluita
ohjataan järjestelmäkeskeisesti, mikä ei tuota
yksilöille sisäistä motivaatiota kiinnittyä aidosti
omaan hyvinvointiinsa tai läheistensä tavoitteisiin. Liikkuvan tuen ja palveluohjauksen työssä
on oleellista avata näkökulmia ja huomioida
apua tarvitsevan kansalaisen tarpeet.
Selkeästi itsetuhoisia ja itsemurhariskin alla
eläviä kansalaisia tavoitettiin kuluneen vuoden
aikana kolme. Yksi itsemurha vältettiin konkreettisesti siten, että liikkuvan tuen työntekijä
tunkeutui suljettuun huoneistoon loppukesästä, kun työntekijää pyydettiin saapumaan
keskustelemaan ahdistuneen ja epätoivoisen
henkilön kanssa Helsingin lähikuntaan n. 40
kilometrin etäisyydelle pääkaupungista. Henkilö ei suostunut kertomaan työntekijälle sijaintiaan ennakkoon, vaan antoi ajoittain puhelimitse välietappeja, joihin liikkuva tuki siirtyi
vaihe vaiheelta kunnes saapui paikkaan, jossa
tapasi henkilön. Samalla liikkuva tuki kohtasi
myös marginaalissa elävän, päihteitä käyttävän
yhteisön, jossa päivän aikana selviteltiin asioita.

Viranomais‐ ja verkostotyö
Rikosseuraamusasiat
Työllistyminen ja koulutus
Terveydenhoito
Päihdehoito ja ‐kuntoutus
Vartiosaari
Osallistuminen
Sosiaalinen tuki

Liikkuva tuki ja palveluohjaus muodostavat
työmuotoparin. Kohtaamisten lukumäärä
painopistealueittain.

Muu asiainhoito
Tuet ja toimeentuloasiat
Asuminen
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Lähikuvassa:
Liikkuva tuki sai erään kansalaisen läheiseltä
sähköpostitse avunpyynnön, jotta jollakin tavoin
tavoitettaisiin henkilö, joka piti erittäin harvoin
yhteyttä ja asui paikassa, jota omainen ei tiennyt.
Kaksi viikkoa kestäneen intensiivisen työskentelyn sekä usean yhteydenoton jälkeen saatiin yhteys
henkilöön. Liikkuva tuki tapasi hänet vanhassa
rakennuksessa, jossa asui useampi henkilö ja jossa
kasvatettiin itse päihteitä omaan käyttöön. Olosuhteet olivat epäinhimilliset, mutta tapaaminen
järjestyi – kuten kaikki liikkuvan tuen kontaktit
– luottamuksellisesti ilman henkilöiden tai heidän
olinpaikkansa sijainnin vaarantumista. Henkilön
terveydentilaa tuettiin järjestämällä haavanhoito;
liikkuva tuki soitti verkostoyhteistyötoimijalle,
jossa työskenteli terveydenhuollon ammattilainen
ja jossa oli mahdollista käydä suihkussa ja vaihtaa puhtaat vaatteet. Tämän kansalaisen kanssa
päästiin kontaktiin, jonka luottamuksellisuutta
liikkuva tuki pyrki vahvistamaan. Perusasioista

edettiin toimeentuloasioiden hoitoon liittyviin tukitoimiin, ja liikkuva tuki lähti henkilön mukaan
sovittuun tapaamiseen Asumisen tuen yksikköön.
Rikosseuraamusasioiden osalta liikkuva tuki oli
yhteydessä ulosottovirastoon ja Rikosseuraamusvirastoon, jotta vielä hoitamatta ollut rikosseuraamusasia olisi mahdollista viedä loppuun.
Liikkuva tuki auttoi saattamaan 8-vuotiaan
pojan lastenpsykiatrille arvioinnin tekemiseksi
tarvittavasta terapiasta ja hoidosta. Pyyntö tuesta tuli pojan äidiltä. Liikkuva tuki nouti pojan
ja haki samalla hänen äitinsä, joka oli toimittamassa edesmenneen veljensä kuolemaan liittyviä
asioita. Perheen tilanne on erittäin kuormittava,
ja liikkuva tuki on aiemmin muutaman kerran
tukenut perhettä saattamalla vanhempaa poikaa
päihdepsykiatriselle osastolle haastatteluun.
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Yökeskus Kalkkers
* Yökeskus Kalkkers toimi ainoana paikkana, joka otti vastaan yöaikaan kaikki vailla
suojaa olevat kansalaisuudesta ja lähtöpaikkakunnasta riippumatta. Kontakteja vuonna 2014

(yhteensä 6 kuukauden aikana) oli 2976.
* Kalkkers oli talviaikaan avoinna joka yö.
* Vapaaehtoistoiminnan keskus Vepaan tehtiin remontti pääosin lahjoitusvaroin ja Yökeskus
Kalkkers muutti Vaasankadun tiloihin lokakuussa.
* Yökeskuksessa kävijöiden kansallisuudet:

Viro, Latvia, Bulgaria, Romania, Tanska, Venäjä, Tsekkoslovakia, Portugali, Liettua, Puola ja
Slovakia
* Muu Suomi: Tampere, Kuopio, Hämeenlinna ja Espoo
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silloin
”Tää on tosi hyvä päikka
***a!”
kun kaikki menee päin v*
Yökeskus Kalkkers on toiminut vuodesta
1998 lähtien yöaikaan avoinna olevana matalan kynnyksen kriisipisteenä kadulla asuville
asunnottomille.
Kalkkers tarjosi turvallisen ja lämpimän paikan yhdeksi yöksi kerrallaan yöaikaan liikkeellä
oleville tuen tarvitsijoille. Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni asunnoton tai tuen
tarvitsija voidaan ohjata oikeiden palveluiden
piiriin.
Suurin osa yökeskuksen kävijöistä oli kokonaan vailla asuntoa. Asunnollisten käyntejä oli
vain pieni osa kokonaiskäynneistä. Jokaöinen
aukiolo helpotti kävijöiden asemaa, vaikkakin
kapasiteetin rajallisuus hankaloitti tilannetta
ajoittain. Keväällä 2014 tyypillisin kävijä oli romanialainen keski-ikäinen mies, jolla oli tarve
päästä sisätiloihin nukkumaan ilman erilliskorvausta. Osa ihmisistä ei aina mahtunut sisään.
Useana yönä paikka täyttyi jo alkuvaiheessa.
Yökeskus ei pystynyt palvelemaan esim. myöhemmin yön aikana sisään pyrkiviä.
Samat ihmiset tulivat useana yönä lepäämään
ja lämmittelemään, koska heillä ei ollut muutakaan paikkaa. Muualta EU:n alueelta tulleita ei
pysty juuri ohjaamaan palvelujärjestelmän piiriin, eivätkä he sitä ole välttämättä halunneetkaan. Heitä pyrittiin neuvomaan normaaleissa
käytännön asioissa, kuten esim. kerrospukeutumisessa ja yleisissä käytännöissä Suomessa.
Yökeskuksen työntekijät tiedottivat erilaisista
avustuspaikoista, tapahtumista yms. ja toimivat
tulkkausapuna.
Yökeskus Kalkkers tavoitti kävijöitä myös Helsingin ulkopuolelta. Yökeskukseen tulemisen

syitä on monia. Kalkkersiin ohjattiin ihmisiä
mm. Hietalahdenkadun palvelukeskuksesta tai
poliisi toi heidät. Ulkomaalaisten palvelunkäyttäjien lukumäärä lisääntyi keväällä 2014. Kantaväestöön kuuluvia jäi pois, sillä etenkin päihteidenkäyttäjiä kohtaan oltiin toisinaan lähes
vihamielisiä, ja paikka miellettiin majoituspalveluksi eikä matalan kynnyksen yökeskukseksi.
Yökeskus Kalkkers oli suljettuna 27.4.–16.10.
välisen ajan, jolloin työntekijät työskentelivät
asumisyksikössä ja muissa matalankynnyksen
toimipisteissä.

Lähikuvassa:
Poliisit soittivat ja kysyivät, mahtuuko Kalkkersiin sisään. He olivat noukkineet lumihangesta lahtelaisen miehen, joka ei poliisien
mielestä kuulunut putkaan. Mies kertoi tulleensa ryöstetyksi. Mies yöpyi Kalkkersissa ja
meni aamulla hoitamaan itselleen lippurahoja päästäkseen kotiinsa.
Pariskunta Tanskasta kertoi haluavansa
muuttaa Suomeen. He etsivät asuntoa ja
töitä ja yöpyivät Kalkkerssissa asuntoa odottaessaan. Työntekijät neuvoivat käytännön
asunnonvuokrausasioissa.
Romanialainen pariskunta tuli Suomeen
tienaamaan varoja, jotta muu perhe tai sukulaiset tulisivat toimeen kotimaassa. Varoja he kertoivat hankkineensa muun muassa
esiintymällä, myymällä Iso Numero -lehteä,
keräämällä pulloja. Kalkkersissa heillä oli
mahdollisuus levätä turvassa ja lämpimässä.
Kieliongelmia oli välillä, mutta Helsingissä
asuva romanialaistaustainen mies kävi välillä kahvilla ja tulkkiapuna.

Helsinkiläinen nuori mies oli ollut asunnottomana yli vuoden. Hän oli majaillut kaveriensa luona, mutta ei ollut päässyt nyt yöksi
kavereilleen. Mies oli hakenut aktiivisesti
asuntoa, mutta asunnon saanti oli vaikeaa,
koska luottotiedot ovat menneet. Mies käynyt
myös Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa,
muttei ollut viihtynyt siellä. Kalkkers ohjasi
kävijän mm. Vva:n matalankynnyksen päivätyöntekijöiden luo.
Hoitokodissa asuva mies yöpyi pari yötä
Kalkkersissa. Ei päässyt hoitokotiin, koska
oli päihtynyt. Lähti aamulla katkaisuhoitoon.
Romanialainen nainen yöpyi Kalkkersin tiloissa, oli kovin tuskainen, koska hänellä oli
hammassärkyä ja kasvot sen johdosta turvoksissa. Työntekijät varmistivat puhelimitse,
että nainen voi mennä hakemaan päivystyksestä tarvittaessa kipulääkettä. Hän päätti
kuitenkin odottaa aamupäivään, jolloin hän
pääsi hammaslääkäriin.
Latvialainen mies vietti muutaman yön
Kalkkersissa. Oli jatkamassa matkaansa
Norjaan ja sinne ilmeisesti myös meni.
Tamperelainen nuori nainen kävi tuttavansa
kanssa. Seuraavana yönä tuli yksinään koko
yöksi. Kaverin kanssa olivat tiet eronneet.
Asunnottomien palvelukeskukseen asiointikiellon saanut mies tuli hakemaan yösijaa
Kalkkersista. Hetken asioinnin jälkeen hän
lähti jatkamaan matkaansa ja ilmoitti nukkuvansa mieluummin ulkona, koska ei luottanut ulkomaalaiseen kävijäkuntaan.

Kuukauden vankilasta siviilissä ollut mies
kertoi pyrkivänsä hakeutumaan sosiaalisairaalaan. Hän oli tuttu Kalkkersin työntekijöille ajalta, jolloin Kalkkers toimi entisessä
osoitteessaan.

S

yksyllä 2014 Yökeskus Kalkkersin kävijöistä
kaksi kolmasosaa oli kadulla eläviä. Kohderyhmä tavoitettiin hyvin. Jokainen tulija pääsi
sisään joka yö ja rauhallinen ilmapiiri mahdollisti lepäämisen, ja työntekijöiden kartoituksen
henkilöiden tilanteesta ohjausta varten. Kävijöitä ohjattiin esimerkiksi Vva:n asumisneuvojalle ja kunnallisiin palveluihin, muun muassa Hietaniemenkadun palvelukeskukseen tai
sosiaalipäivystykseen. Useat kävijät saivat ajan
varattua asumisneuvojalle.
Lähityöntekijät varasivat joillekin kävijöille
ajan. Yhden kävijän tavoittivat kaupungin lähityöntekijät, ja he varasivat hänelle haastatteluajan sosiaalityöntekijälle.
Pelkästään kahville tulijoita oli runsaasti, mutta
ymmärsivät pääosin kadulla oleilevien tarpeen
lepäämiseen ja antoivat siihen rauhan. Useasti jouduttiin tekemään niin, että asunnollisia
sisään pyrkijöitä ei otettu sisään, jotta kadulla
olevat mahtuivat sisään. Lahjoituksina saatua
evästä pystyttiin tarjoamaan kävijöille varsin
hyvin. Tosin usein kävijöillä oli itselläänkin
runsaasti omia ruokia mukanaan. Vaatteita lahjoitettiin tarpeen mukaan.
Ainoastaan paikkaa todella tarvitsevat viettivät
yökeskuksessa koko yön. Henkilöt joilla oli
tukiasunto, vain kävivät yökeskuksessa. Merkittävänä huomiona näkyi katuasunnottomien
jatkuvasti palvelua käyttävien kävijöiden saapuminen paikalle selvin päin. Muutenkin toi-

Pääkaupunkiseudulle tarvitaan ulkomaalaisille kävijöille kunnollinen hätämajoitussuoja, jossa on terveys- ja neuvontapalvelut.
Ilman näitä heillä ei ole mahdollisuutta kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan.

minta oli suurimman osan ajasta häiriötöntä.
Useampi asunnottomuustaustainen mies hakeutui yökeskukseen ”muuten vain”, koska tilat vaihtuivat samoiksi, joissa oltiin muutamaa
vuotta aiemmin. Useita virolaisia kävi pitkin
aukioloöitä, mutta kukaan ei ollut kuin yhden
yön eikä heitä näkynyt enää sen jälkeen. Useat
ulkomaalaiset miehet pitivät yökeskusta turvapaikkanaan ja kävivät lähes joka yö, koska heillä
ei ollut rahaa majoittua eivätkä he olleet oikeutettuja palveluihin. Jokainen kertoi olevansa
työnhaussa tai keräämässä rahaa. Osan työllistyminen näytti kuitenkin epätodennäköiseltä,
koska he olivat jatkuvasti päihtyneenä.

Lähikuvassa:
Eläkeiän ylittänyt katuasunnoton mies vietti
jokaisen aukioloyön Kalkkersissa. Ohjattiin
Vva:n asumisneuvojalle, ei suostunut menemään asunnottomien palvelukeskukseen.
Voimakkaasti harhainen nuorehko nainen
tuli ilmeisesti ohjattuna Kalkkersiin, ohjeistuksen alkuperä ei selvinnyt. Käyttäytyi
rauhattomasti läpi yön ja oli selkeästi tasapainoton psyykkisesti. Harhat vaikeuttivat
tilanteen kartoittamista ja nainen esimerkiksi piti ohjaajaa toisena henkilönä eikä kyennyt keskustelemaan mistään muutoin kuin
puhumalla itsekseen omiaan.
Liettualainen noin 40-vuotias mies vietti
useita öitä Kalkkersissa. Hän ei puhunut
lainkaan suomea ja englantiakin huonosti.
Ohjattiin maahanmuuttajien neuvontapisteeseen sekä tilanteen kartoittamiseksi
tapaamaan Vva:n työntekijää, joka kykeni
kommunikoimaan venäjän kielellä. Mies
toi esille, ettei halua palata Liettuaan. Hän

yritti kerätä rahaa, jotta pääsisi maahan,
jossa voisi työllistyä.
Noin 30-vuotias nuori, työssä käyvä, mies
vietti useita öitä Kalkkersissa. Eronnut
naisystävästä, eikä nainen antanut viettää
öitä kotona. Hänelle annettiin Vva:n asumisasioista vastaavan ohjaajan yhteystiedot
ja autettiin vuokra-asunnon etsinnässä sekä
kerrottiin mahdollisuudesta vuokrata Forenomilta asunto kuukaudeksi kerrallaan.
Ilmeisesti marraskuun lopussa muuttanut
Forenomin asuntoon.
Lappeenrannasta kotoisin oleva 30-vuotias
mies vietti useita öitä Kalkkersissa eikä halunnut kertoa tilanteestaan työntekijöille.
Ohjaajien toimesta ohjattiin sosiaalipäivystykseen sekä päiväkeskuksiin. Hänellä
havaittiin olevan ajoittain pakko-oireita ja
harhoja sekä levottomuutta, mutta henkilö
ei niihin itse reagoinut. Hätäkeskukseen oltiin yhteydessä voimakkaiden oireiden takia.
Oireet eivät olleet riittävän voimakkaita kiireellisen avun saamiseksi. Miehen tilanteesta
keskusteltiin Vva:n liikkuvan tuen työntekijän kanssa tilanteen eteenpäin viemiseksi.
Keski-ikäinen mies hakeutui yökeskukseen,
koska talossa, jonka vintissä hän asui luvatta, vaihdettiin lukot. Henkilö ei ollut lainkaan palveluiden piirissä, vaan hän oli ollut
täysin omillaan hieman toista vuotta. Ohjattiin yhdistyksen omiin palveluihin sekä hoitamaan asioitaan julkisella puolella.
Eläkeikää lähestyvä nainen lyöttäytyi yksiin
ulkomaalaisen asunnottoman miehen kanssa. He kävivät alkuun vain kahvilla kunnes

nainen menetti asuntonsa. Kalkkers toimi
naisen pääasiallisena yöpymispaikkana jo
toista kuukautta. Naisella esiintyi runsasta
päihteiden käyttöä.
Mies lähti asunnottomien palvelukeskuksen
hätämajoitusasunnosta erottuaan naisystävästään, joka asui samassa yksikössä naisten
puolella. Kieltäytyi menemästä yhteisömajoitukseen ja hoitamasta asioitaan.
Alle kolmikymppinen mies, jolla on taustalla
pitkäaikaista sekakäyttöä, palasi tauon jälkeen Kalkkersiin. Toivoi apua saadakseen
yhteyden Sininauha-asuntojen etsivän työn
ohjaajaan, jonka kanssa selvitellyt asioitaan
ja edistynytkin niiden hoidossa. Työntekijän
puhelinnumero ja sähköpostiosoite annettiin
useaan otteeseen edellisen lapun kadottua
ja kerrottiin soittamismahdollisuuksista esimerkiksi Vva:n päiväkeskuksessa Vepassa.
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Asunnottomien yöpymispaikat
Kaupunkien
hätämajoitus
Sukulaiset

Ulkona (katu,
metsä, auto) 17 %
Kaverit,
satunnaiset
tuttavat 50 %
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Yökiitäjä – etsivä työ
* Kontakteja vuonna 2014 oli yhteensä 473,
joista Espoossa tavattuja oli 90.
* Kontakti Yökiitäjään yöaikaan on ollut
usean ulkona asuvan henkilön ainoa sosiaalinen
kontakti.
* Yökiitäjän tekemän työn avulla on estetty
henkeä ja terveyttä uhkaavia vammoja.
* Yökiitäjän työ perustui inhimilliseen kontaktiin asunnottomien omalla reviirillä, joka
luodaan pitkän ajan kuluessa sekä järjestelmälliseen etsivään työhön yöaikaan. Työ täydentää
kunnallisia palveluita ja se tehdään yhteistyössä
viranomaisten kanssa.
* Yökiitäjä teki säännöllistä yhteistyötä Helsingin kaupungin Lähityön, Hietaniemenkadun
palvelukeskuksen, yökeskus Kalkkersin, Sininauhasäätiön Viimeinen mohikaani -hankkeen
sekä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
* Yökiitäjä ohjasi ihmisiä katkaisuhoitoon,
asunnottomien palveluihin, sairaaloihin ja
selviämishoitoasemille.

E

tsivän työn yksikön Yökiitäjän tehtävänä oli
tavoittaa pääkaupunkiseudulla ulkona oleilevia asunnottomia henkilöitä, jotka eivät olleet
minkään palveluiden piirissä. Kahden sairaanhoitajan tiimi liikkui yöaikaan pääkaupunkiseudulla autolla. Yökiitäjän tapaama henkilö sai
inhimillisen kontaktin toiseen ihmiseen ja välitöntä apua terveydentilaansa. Työtiimi arvioi
kävijän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan
sekä selvitti, tunteeko kävijä majoituspalvelut.
Ohjaus, neuvonta ja kuljetus tarjottiin kävijälle
harkinnanvaraisesti. Ruoka-apua tarjottiin aina
saatavuuden mukaan ja lisävaatetuksen tarpeellisuus arvioitiin. Myös terveydentila arvioitiin
aina.

Yökiitäjän avulla ihmisille saadaan väylä kunnallisten palveluiden piiriin. Luontevan kontaktin saaminen asiakkaisiin auttaa myös itse
asunnotonta asiakasta aktiivisemmaksi. Samalla
hidastetaan syrjäytymistä. Yhdistys on tehnyt
etsivää työtä yöaikaan jo vuodesta 2006.
Yökiitäjän pitkään jatkunut ruohonjuuritason
työ tuotti hyviä tuloksia sillä osa kohdatuista
tai autetuista henkilöistä oli löytänyt paikkansa yhteiskunnan eri palvelujen piiristä. Tieto
näistä saatiin yhteistyökumppaneiden kautta.
Uutena ilmiönä oli Sininauhasäätiön ylläpitämän nuorten asumispalveluyksikön asukkaiden
tapaamiskertojen lisääntyminen.
Tammikuun aikana tavoitettiin EU-kansalaisia
ja ympärivuorokautisen palvelukeskuksen kävijöitä. Vailla vakinaista asuntoa olevia kävijöitä
kaikista oli noin kolmannes.
Kohderyhmä hyötyi Yökiitäjän käynnistä: tavoitetut henkilöt kokivat kontaktin saamisen,
pienen keskusteluhetken tärkeäksi. Heille kerrottiin majoituspalveluista sekä sosiaalityön
kontaktin luomisen tärkeydestä. Myös terveysneuvontaa, (haavaumat/ruhjeet) ja ohjausta
tehtiin. Terveydentilan kartoitus toteutettiin
jokaisen kohdalla. Yhteydenotot kansalaisilta
heidän havaitsemistaan ulkona asuvista tai oleskelevista henkilöistä auttoivat tavoittamaan paremmin kohderyhmää.
Yökiitäjä vieraili Jyväskylässä 8.–10.4. kaupungin sosiaalitoimen palaverissa, jossa käsiteltiin Jyväskylän kokemusasiantuntijuuden
merkitystä kaupungille. Yökiitäjä liikkui ennen tapaamista kahtena yönä kaupungilla.
Palaverissa todettiin, ettei etsivälle työlle yöaikaan ole tarvetta. Yökahvilan kaltaista toi-

mintaa mietittiin. Yökiitäjästä tehtiin artikkeli
Keski-Suomalaiseen.

nut yökeskus Kalkkersiin, vaan siirtyi lämpimään käymälään stadionin viereen.

Yökiitäjän työntekijät olivat vuosilomalla heinäkuun ajan. Yökiitäjän reitteihin ja työvuoroihin tuli pakollisia muutoksia, kun Yökiitäjän
työntekijöiden piti suorittaa Trafin 35:n tunnin lakisääteinen kuljettajan ammattipätevyyskoulutus. Yökiitäjän minibussi on rekisteröity
kuorma-autoksi. Yökiitäjä keräsi kävijäkyselyä
ja -palautetta, josta tehtiin yhteenveto kolmen
kuukauden välein.

18-vuotispäiviään viettänyt mieshenkilö
kääntyi etsivän työn yksikön puoleen Rautatientorilla. Hän kertoi olevansa asunnoton.
Hänet ohjattiin Walkers-nuorisotaloon.

Yökiitäjän ajoneuvo oli korjattavana yhteensä
kolme kuukautta syksyllä. Ajoneuvosta hajosi vaihteisto ja uuden vaihteistoon tarvittavan
osan löytäminen autoon osoittautui vaikeaksi
tehtäväksi, koska auto oli automaattivaihteinen. Korjaus oli myös kallista ja Stiftelsen Sjunde Mars Fondenin ajoneuvohankintaan tarkoitettua rahaa jouduttiin käyttämään ajoneuvon
korjaamiseen ja liikkumiseen vaihtoehtoisilla
ajoneuvoilla.

Helsingissä Kaisaniemen puiston yleisestä
käymälästä tavoitettiin 53-vuotias nainen.
Hän oli siellä etsivän työn yksikölle tutun
henkilön kanssa. Hän oli asunut edellisen
vuoden Pelastusarmeijan ylläpitämässä Pitäjänmäen asumispalveluyksikössä, josta lähtenyt oma-aloitteisesti pois. Naiselle annettiin
lisävaatetusta sekä ohjattiin menemään Hietaniemenkadun palvelukeskukseen, jonne oli
hakeutunut seuraavaksi yöksi.

Lähikuvassa:
Pasilan asemalla tavattiin n. 50-vuotias vantaalainen asunnoton mies. Hän oli matkalla
Keravalle äitinsä luo. Hänet ohjattiin Vantaan sosiaalipalveluiden piiriin.
Yökeskus Kalkkersista kuljetettiin mies
Haartmanin sairaalan päivystyspoliklinikalle. Hän jäi sairaalahoitoon vaikeasti tulehtuneiden jalkojensa vuoksi. Ohjeistettiin
keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa.
Helsingin Olympiastadionin katsomon alta
tavoitettiin noin 40-vuotias virolainen rakennusmies, joka kävi töissä. Hän ei halun-

Aikatalossa Helsingin ydinkeskustassa kohdattiin noin 65-vuotias mies, jolla vaikutti
olevan mielenterveysongelmia. Selkeää käsitystä hänen asumisestaan ei saatu.

Vantaalla kauppakeskuksen pysäköintialueella tavattiin 52-vuotias ammattisotilas.
Mies oli tullut Suomeen muutama viikko
sitten. Maahan tultuaan hän oli asunut kavereidensa luona. Yökiitäjän työntekijät
keskustelivat miehen kanssa hänen tilanteestaan. Hän sanoi olevansa yhteydessä Vantaan sosiaalitoimeen.
Helsingin keskustan Aikatalosta tavoitettiin
51-vuotias virolainen rakennusmies. Hän
asuu puolitutun kaverinsa luona. Toiveena
oli oma asunto Suomesta, koska hän kävi
töissä. Miestä kehotettiin olemaan yhteydessä
Helsingin kaupungin sosiaalitoimeen.
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Töölöstä tavoitettiin raitiovaunupysäkiltä
68-vuotias pulloja keräävä nainen, eikä hän
halunnut kertoa tilanteestaan juuri mitään.
Hän kertoi olevansa asunnoton ja viettävänsä yönsä lähistöllä olevassa varastorakennuksessa.

paikoista sekä sosiaalitoimesta. Hän vaikutti
kiitolliselta saamastaan ohjeistuksesta.
Vantaalaiselta juna-asemalta tavoitettiin
54-vuotias avioeroprosessia läpikäyvä mies.
Mies kertoi käyvänsä töissä ja asuvansa täl-

Yökiitäjän liikennöintiin sisältyi kuljetuksia ja käyntejä mm. Helsingin Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa, Helsingin Hangonkadun katkaisuhoitoasemalla, Vva:n Yökeskus Kalkkersissa, Espoon selviämishoitoasemalla, Espoon
Olarinluoman vastaanottokodissa, sairaalassa ja terveyskeskuksissa. Ambulanssi
on kutsuttu koko monivuotisen toiminnan aikana 10 kertaa ja poliisiin otettu
yhteyttä 34 kertaa.

Yökiitäjä tavoitti Helsingin keskustan puistosta noin 50-vuotias miehen, joka kertoi
olevansa kirjoilla Keravalla. Hänellä oli
tuore avioeroprosessi meneillään. Vaimo jäi
perheen kanssa yhteiseen asuntoon ja mies
matkusti Helsingin keskustaan ”ryyppyporukoihin”. Sosiaalikontaktit olivat kuitenkin
vireillä Keravalla. Kävijä oli ollut pari yötä
hätämajoituksessa Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa ja sittemmin yöpynyt kavereilla sekä rapuissa.
Kampin bussiterminaalista tavoitettiin
49-vuotias helsinkiläinen mies, joka oli
saanut häädön asunnostaan vuokrarästien
takia. Tapaamishetkellä hän kertoi olleensa asunnottomana kolme kuukautta. Hänet
ohjattiin Hietaniemenkadun palvelukeskukseen.
Venäläinen 55-vuotias mies tavoitettiin nukkumasta kadulla Kalliossa. Hänelle annettiin ruokaa ja paksumpi takki sekä kerrottiin
Hietaniemenkadun palvelukeskuksen tarjoamista palveluista. Kielimuuri aiheutti vaikeuksia kommunikoimisessa, mutta Yökiitäjän
työntekijät saivat käsityksen, että mies oli ollut Suomessa kaksi kuukautta.

54-vuotias mies tavattiin Senaatintorilla.
Hän oli ollut asunnoton yli vuoden ajan ja
majaillut kaverinsa luona. Yökiitäjän arvion mukaan mies on selkeästi päihdeongelmainen. Hänelle kerrottiin päihdehuollon

lä hetkellä kaverinsa luona. Hän oli jonossa
vuokra-asuntoon. Mies vaikutti kovin ahdistuneelta, asialliselta, mutta näköalattomalta. Hänelle kerrottiin, että hän voi ottaa
yhteyttä, jos tilanne menee vaikeammaksi.
Terveydenhuoltoon kehotettiin olemaan yhteydessä ahdistuneisuuden vuoksi.

Italialainen 32-vuotias mies tavoitettiin
Yleisradion kuvausryhmän kanssa Metsälän kaupunginosasta. Hän kertoi oleilleensa Suomessa 1,5 vuotta nukkuen metsissä
ja satunnaisesti eri kansalaisten kodeissa.
Etelä-Eurooppaan hän sanoi lähtevänsä talveksi polkupyörällä. Hän ei halunnut mitään
apua.
Musiikkitalon edustalta tavoitettiin noin
50-vuotias nainen, joka oli irtisanoutunut

asumisyksiköstä 4 kuukautta sitten. Naisella
oli pitkä päihdehistoria ja nyt hän oli asunnottomana. Hänet ohjattiin Hietaniemenkadun palvelukeskukseen ja kerrottiin myös
yökeskus Kalkkersin aukeamispäivä.
Eläintarhan Nesteeltä tavoitettiin 46-vuotias, siististi pukeutunut, asiallinen mies. Kertoi asuneensa vuosia Järvenpäässä. Alkuyöt
hän vietti huoltoasemalla, mutta ei suostunut kertomaan mitä loppuyöstä tekee. Mies
oli vaitonainen asioistaan. Hänelle kerrottiin Kalkkersista ja Hietaniemenkadun palvelukeskuksesta.
Kilon ABC-asemalla kohdattiin noin 49-vuotias mies, joka oli eronnut noin vuosi sitten ja
sanoi asuvansa kaverillaan. Hän on kirjoilla
Helsingin lähikunnassa eikä ollut halukas
vastaanottamaan apua. Miehelle kerrottiin
palveluista.
Yökiitäjä kohtasi yöaikaan myös työssäkäyviä kansalaisia, jotka olivat syystä tai toisesta ilman asuntoa ja elelivät kadulla. ”Kuinka herkästi voi pudota hyvinvointivaltion
”kelkasta” tyhjän päälle? Apua ei osata hakea tai sitä ei saada tarpeeksi pian akuutin
tilanteen tapahduttua.”
Noin 40-vuotias siististi pukeutunut ja kohtelias mies tavoitettiin rautatieasemalla.
Hän oli hiljattain eronnut, työssäkäyvä ja
etsi asuntoa vuokramarkkinoilta. Yökiitäjän
työntekijät ohjasivat hänet yökeskus Kalkkersiin.
Yökiitäjä tavoitti 59-vuotiaan työelämässä
mukana olevan miehen, joka on majaillut
kavereidensa luona. Mies oli muuttanut
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kesäkuussa Pohjois-Karjalasta Helsinkiin ja
etsi vuokra-asuntoa. Kalkkersiin hän ei halunnut mennä. Etsii nyt itsenäisesti vuokraasuntoa.
68-vuotias hyväkuntoinen mies kertoi liikkuneensa jo pidempään Rautatieaseman ja
Kampin alueella. Hän oli vaitonainen omista asioistaan, eikä halunnut apua.
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Metroasemalta
Helsingistä
tavoitettiin
52-vuotias helsinkiläinen mies. Hän oli ollut neljä kuukautta asunnottomana erottuaan vaimostaan, joka jäi asumaan yhteiseen
asuntoon. Miestä ohjeistettiin siitä mitä voisi
tehdä. Hän toi esiin hyvin voimakkaasti, ettei halua lähteä laitokseen.

Reitin varrelta

Virolainen 45-vuotias rakennusmies kertoi
asustelevansa kavereillaan ja yöpyi ajoittain
Omenahotellissa. Mies etsi töitä ja oli kuullut
Yökiitäjästä kaveriltaan.
Espoolainen 52-vuotias asumisyksikössä asuva mies tavoitettiin Espoon keskuksen aukiolta. Hän toi esille, ettei viihdy asumisyksikössä
kovin hyvin ja liikkuu usein kadulla.
Yökiitäjä tavoitti hampurilaisbaarista Helsingin keskustasta pääkaupunkiseudun lähellä kirjojaan pitävän 45-vuotiaan rakennuksilla töissä olevan miehen. Hän ajautui
asunnottomaksi avioeron myötä ja oli viettänyt sen johdosta öitään tuttavillaan. Miehellä ei näyttänyt olevan päihdeongelmaa ja
kertoi tietävänsä kuinka toimia oman vuokra-asunnon suhteen. Kirjat hän aikoi muuttaa Helsinkiin vuoden alusta.
Vantaalta uuden matkakeskuksen luota
tavoitettiin noin 55-vuotias mies. Vaisun
oloinen mies ei kertonut muuta kuin, että
asusteli kadulla. Miehellä oli päihdeongelma ollut jo vuosien ajan ja sen johdosta ollut
myös katkaisuhoidossa. Keskustelussa hän toi
esille, että sosiaalityöntekijään on olemassa
kontakti.

Syyskuussa Yleisradio teki Yökiitäjästä dokumentin Spotlight-ohjelmaan: Ei ole lottovoitto syntyä
Suomessa, jossa seurattiin mm. Yökiitäjän tekemää
työtä. Yle Fem esitti dokumentin kanavallaan 20. päivä
lokakuuta.

Yökiitäjä liikennöi kaikkiaan 146 yönä, joista Helsingin lisäksi Espoossa n. 3 -4 yötä kuukaudessa.
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Bussiterminaalista Helsingistä tavoitettiin
espoolainen 54-vuotias mies, joka oli ollut
puoli vuotta asunnottomana ja työttömänä.
Hän oli majaillut tuttavilla ja sukulaisilla.
Yksi teini-ikäinen lapsi oli äidin hoidossa.
Sosiaalityöhön oli olemassa kontakti. Mies
kertoi ettei ollut kiinnostunut hätämajoituksesta Espoossa.
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asumispalvelut, Sällikoti ja Junailijankuja

* Vva ry osallistui Helsingin kaupungin
kilpailutusprosessiin asumisyksikkö Sällikodin
ja Helsingin kaupungin omassa kiinteistössä
olevan asumisyksikön osalta.
* Vva ry aloitti palveluntuottajana Junailijankujan asumisyksikössä Pasilassa 31.12.
* Vuoden 2014 aikana yksi asukas muutti
omaan asuntoon, yksi asukas kuoli ja yksi
muutti toiseen asumispaikkaan.
* Sällikodissa asuttiin Asunto ensin –periaatteen mukaan.
* Sällikodissa järjestettiin säännöllinen viikoittainen asukkaiden kokous ja yhteinen ateria
vuoden 2014 aikana.
* Sällikodin pariskunta-asuntoon oli vaikeaa
saada pysyviä asukkaita, ja yksi asunto oli
keväällä tyhjänä neljä kuukautta.

A

sumisyksikkö Sällikoti toimi vuosina
2007–2011 Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittamana 5-vuotisena kokeilevana tuetun
asumisen hankkeena, jossa asutettiin pysyvästi

28 pitkäaikaisasunnotonta miestä asunto ensin -periaatteen mukaisesti. Hankkeen toteutti Vva ry, pääyhteistyökumppanit olivat RAY,
Helsingin kaupunki ja Helsingin Diakonissalaitos. Sällikoti siirtyi Helsingin kaupungin
ostopalveluhankkeeksi syyskuun alussa 2011
hankintamenettelyn jälkeen. Korkein hallintooikeus kumosi hankintamenettelyn, ja kaikki
siinä valitut palveluntuottajat, mukaan lukien
yhdistyksen Sällikoti, kilpailutettiin uudelleen
vuoden 2014 aikana.

Poimintoja vuoden varrelta

A

sumisyksikkö Sällikodin vuosi alkoi levottomasti. Vartijoita jouduttiin kutsumaan
turvaamaan henkilökuntaa vakavissa työturvallisuustilanteissa, joissa lähinnä ulkopuoliset
aiheuttivat häiriötä.
Sällikodin yhteistiloissa pidettiin asukkaiden
yhteinen kisakatsomo helmikuussa. Helmikuu
ja maaliskuu olivat rauhallisempia kuin tammi-

kuu, mutta ulkopuolisista oli kuitenkin jonkun
verran häiriöitä tammikuun vierailukiellosta huolimatta. Joidenkin uusien asukkaiden
kanssa oli haastetta asumiseen sopeutumisessa.
Viikoittain asukkaat ja henkilökunta kokoontuivat iltakahveille, jolloin pidettiin tietovisa,
johon asukkaat osallistuivat innokkaasti. Suurin osa asukkaista innostui pelaamaan työntekijöiden kanssa myös lautapelejä.
Huhti-, touko- ja kesäkuussa oli jonkun verran
levottomuutta asumisyksikössä. Ulkopuoliset
aiheuttivat häiriöitä Sällikodin edustalla. Pääsiäisenä henkilökunta valmisti asukkaille lounaan, johon kutsuttiin myös Sällikodin entisiä
asukkaita. Asukkaiden kanssa pidettiin yhteisiä
grilli- ja vohvelinpaistoiltoja pitkin kesää. Yksi
Sällikodin asukas viihtyi pitkään Vartiosaaressa.
Juhannuksena Sällikodin asukas grillasi makkaraa, vohveleita ja lihavartaita kaikille.
Elokuussa yhdistys jätti asumisyksikön kilpailutuspaperit Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysvirastolle. Yhdistys osallistui kilpailutukseen niin Sällikodin kuin uudenkin asumisyksi-

kön osalta. Yhdistyksellä ei ollut mitään etukäteistietoa, mistä asumisyksiköstä on kysymys ja
tarjous tehtiin niillä ehdoin kuin kaupunki oli
sen pyytänyt.
Yhdistys pärjäsi asumisyksikköjen kilpailutuksessa hyvin ja voitti myös uuden asumisyksikön
palveluntuottamisen. Se, että asumisyksikkö oli
vain 65 asukkaalle eikä 100 asukkaalle, kuten
tarjouksessa oli ehdotettu, aiheutti taloudellisesti
hankalan tilanteen. Uusi asumisyksikkö sijaitsee
Pasilassa. Kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen sekä lakimiehen konsultaation tuloksena
yhdistys päätti kuitenkin ottaa asumisyksikön
palveluntuottamisen vastaan niillä minimivaatimuksilla, mitkä hankintailmoituksessa olivat.
Uuden asumisyksikön perustamiseen oli hyvin vähän aikaa ja 11 uuden kriteerit täyttävän
työntekijän rekrytoiminen nopealla aikavälillä
oli haasteensa. Kaupungin kanssa sovittiin, että
aiemmin asumisyksiköstä vastannut Helsingin
Diakonissalaitos ja Vva ry aloittavat päällekkäin
siten, että asumisyksikkö siirtyy yhdistyksen haltuun 31.12. uuden vuoden aattona.

Sosionomiopiskelija suoritti vapaaehtoistyöharjoittelunsa Sällikodissa heinäkuussa. Hän
kävi asukkaiden kanssa Vartiosaaressa, kansalaistoiminta-areenalla ja piknikillä. Sällikodin
miehet osallistuivat toisen asumisyksikön naisasukkaan muistotilaisuuteen. Heinä- ja elokuu
oli myös levoton, ja asukkaat käyttivät paljon
päihteitä. Asukkaiden kanssa kuitenkin grillattiin, paistettiin vohveleita ja tehtiin piha-alueen
siivousta, juotiin aamukahveja ulkona. Asukkaat siivosivat myös parvekkeita. Talon hissi oli
usein epäkunnossa heinäkuun aikana. Elokuussa vielä grillattiin ja kahviteltiin yhdessä useaan
otteeseen. Elokuun lopussa kaksi miestä lähti
Vartiosaareen virkistymään.
Henkilökunta ja asukkaat tekivät päiväretken
Vartiosaareen lokakuussa ja kaksi asukasta vietti pidemmän aikaa saaressa. Yksi asukas kuoli
sairaalassa. Lokakuussa vielä grillattiin yhdessä.
Kaksi lähihoitajaopiskelijaa oli harjoittelussa
Sällikodissa, ja opiskelija piti musiikkiesityksen
asukkaille. Marraskuussa Sällikodin asukkaat
osallistuivat toisen asumisyksikön asukkaan
muistotilaisuuteen Kansalaistoiminta-areenalla.
Marraskuun lopussa pidettiin D-talon asukkaiden ja henkilökunnan yhteiset pikkujoulut Kansalaistoiminta-areenalla; Karaokea ja
pizzaa. Jouluateria tarjottiin asukkaille 24.12.
ja asukkaat saivat joululahjan. Viisi D-talon
asukasta osallistui lisäksi joulukirkkoon joulupäivän aamuna. Joulukuussa oli myös D-talon
yhteinen hartaushetki naistenyksikön tiloissa.
Joulukuu oli erittäin levoton asumisyksikössä.
Itä-Pasilan asumisyksikössä Junailijankujalla
järjestettiin 28.10. asukasilta Asumisyksikkö
takapihallani. Tilaisuudessa asumisyksikön ja
alueen asukkaat kohtasivat toisensa. Ohjelmaan kuului kaksi paneelia. Omat avaimet
-hankkeen kokemusasiantuntijat jakoivat näkemyksiään tuen tarpeesta ja isojen yksiköiden
ja hajautettujen yksiköiden hyvistä ja huonoista

puolista. Illan toiseen paneelikeskusteluun osallistui yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Junailijankujan asumisyksikön toimijoiden,
naapuruston ja poliisin yhteistyötapaaminen järjestettiin 24.11. Tapaamisen pääpaino
oli palveluntuottajan vaihtumiseen liittyvissä
asioissa.

Henkilökunta

S

ällikodissa työskenteli 4,5 työntekijää ennen kilpailutusta. Asukkaiden kunto haastoi työntekijöiden jaksamista ja resursseja ja
kilpailutuksen myötä Sällikotiin saatiin yksi
työntekijä lisää. Sällikodin henkilökunta osallistui yhteen työnohjaukseen tammikuun lopussa ja työryhmä päätti että työnohjausrahat
käytetään kuluvana vuonna siten, että henkilökunta voi osallistua koko henkilöstön kuukausikokouksiin ja pitää samalla oman työyhteisön
kehittämispäivän. Maaliskuussa aloitettiin uusien palvelusuunnitelmien tekeminen asukkaille. Sällikodin henkilökunta osallistui koko
henkilökunnan virkistys- ja koulutuspäiville
Nuuksiossa toukokuun lopussa. Henkilökunta
osallistui palokoulutukseen ja yksi työntekijä
osallistui Joensuussa ”Väkivaltaisen asiakkaan
kohtaaminen” -koulutukseen. Kesäkuussa vietettiin esimiehen 50-vuotispäivät ruokailun ja
kakkukahvien merkeissä. Esimiehen työpanos
kului elokuussa pitkälti kilpailutuspapereiden
tekemiseen.
Yksi työntekijä osallistui koulutukseen: “Romanikulttuuri ja sen huomioiminen asumisessa.”
Yksi työntekijä osallistui lääkehoidon koulutukseen. Henkilökunta osallistui 4.11. koko
työyhteisön kuukausikokoukseen, piti työyhteisöpäivän ja osallistui koko henkilöstön kehittämis- ja virkistäytymispäiviin Nuuksiossa ja
Rauhanasemalla Pasilassa.

Vaikuttaminen, kehittä minen ja järjestötyö
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ja pitää
Innovatiivisia asumisratkaisu
kanssa ja
kehittää yhdessä asukkaiden
niille pitää löytää rahoitus!

* Asunnottomien oma eurooppalainen organisaatio HoPe rekisteröitiin viralliseksi järjestöksi, joka voi hakea omaa rahoitusta.
* Vva ry osallistui valtakunnallisen asunnottomuusohjelman Paavo 2:sen ohjausryhmän
sekä Paavo-kehittäjäverkosto–hankkeen työhön
ja uuden asunnottomuusohjelman AUNEN
valmisteluun.
* Kansainvälisen arvioinnin mukaan pitkäjänteisellä useiden toimijoiden yhteistyöllä oli
suuri vaikutus siihen että; Suomi oli ainoa maa
Euroopassa, jossa asunnottomuusluvut laskivat.
* Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut vuodesta 2008–2014 noin 1150 henkilöllä.
* Pääministeri kutsui järjestön työntekijän
Kesärantaan keskustelemaan yhteiskunnan
turvallisuudesta.
* Yhdistys antoi lausunnon eduskunnalle erityisryhmien asumisesta.
* Vailla vakinaista asuntoa ry on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on varmistaa, että kaikille järjestyy mahdollisuus itsenäiseen asumiseen sekä tarvittavat
tukipalvelut. Vuoden 2014 tavoitteena ollutta
kansalaisaloitetta ei saatu vietyä eteenpäin.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis- ja poistamisohjelma – PAAVO 2

P

itkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmakokonaisuuden (PAAVO 1 2008–2011
ja PAAVO 2 2012–2015) aikana on rakennettu/
hankittu noin 2500 uutta asuntoa asunnottomille sekä palkattu asunnottomuustyöhön noin
350 uutta asumissosiaalisen työn ammattilaista.
Asuntolat on korvattu asumisyksiköillä, asumisen

laatu ja turvallisuus parantunut ja asumiseen
liittyvät sosiaalisen kuntoutuksen edellytykset
kohentuneet. Asumisneuvontaan on panostettu, ja vuosittain on estetty 200 asukkaan häätö.
Ohjelman myötä on käynnistetty myös asunto
ensin -periaatteesta nouseva rakenteellinen ja
ammatillinen muutosprosessi.
Asunnottomuuden kitkeminen vaatii tuloksekkaasti osoittautuneen työn suunnitelmallisista jatkamista. Käynnistetty muutosprosessi
on kesken ja asunnottomuus äärimmäisenä
syrjäytymisen muotona on yhä tuhansien suomalaisten arkea. Jatko-ohjelman 2016–2019
valmistelutyö käynnistettiin ministerin pyöreän
pöydän tapaamisessa 4.3., ja työtä on jatkettu
yhdessä toimijaverkoston kanssa työnimellä
AUNE.
Tuula Haatainen, asuntoministeri Pia Viitanen ja Vva ry:n tj. Sanna Tiivola asunnottomien yössä.

Asunnottomuuden keskeinen haaste on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen
saatavuuden merkittävä
parantaminen erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Asumisen onnistumista
turvaavien tukipalveluiden kehittämistä tulee
jatkaa suunnitelmallisesti panostaen myös
ennaltaehkäisyyn.

PAAVO-ohjausryhmän kokous ympäristöministeriössä.
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Asukki-lehti ja tiedotus
* Asukki-lehti ilmestyi 3 kertaa vuonna 2014.
* Iso Numero -lehti ilmestyi 2 kertaa.
* Facebook-sivuilla 2067 tykkääjää
* Varainhankintakampanja ”Vihdoin kotiin”
toteutettiin syksyllä Facebookissa ja internetissä
* Facebookin ja Twitterin kautta yhdistys
tiedotti ajankohtaisista asioista ja osallistui
asunnottomuuskeskusteluun sekä pyysi yksittäisiä tavara- ja vaatelahjoituksia

V

ailla vakinaista asuntoa ry:n julkaisema
Asukki on ilmestynyt asunnottoman yksineläjän lehtenä vuodesta 1987 lähtien. Päätoimittajana vuonna 2014 toimi asunnottomuuden asiantuntija Reijo Pipinen. Lehden
pitkäaikainen päätoimittaja ja aktiivi Pekka Peltomäki menehtyi vaikeaan sairauteen
joulukuussa.
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tuplanumerona. Toimitussihteeri toimi osan
työajasta Omat avaimet -hankkeessa hankevastaavan työparina.
Asukki-lehti jaettiin valtakunnallisesti päättäjille, rahoittajille, yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä Helsingissä mm. matalan
kynnyksen toimipisteisiin ja asumisyksiköihin.

Yhdistyksen järjestösihteeri osallistui Helsingin
kaupungin viestinnän kehittämistä koskevaan
tilaisuuteen mediatoimisto Ellun kanojen kutsumana. Tilaisuudessa oli mukana Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri sekä
NYT-liitteen toimitussihteeri.

Vuonna 2014 myyjä sai itselleen puolet Asukin
myyntituotosta samoin kuin Kulttuurilehtien
liiton Kultti ry:n kanssa yhteistyössä julkaistun
Ison Numeron myyntituotosta. Asukki-lehden
myyjiä oli vaikeaa rekrytoida. Yksi asunnottomuuden kokenut myi säännöllisesti viikoittain
sekä Asukkia että Isoa Numeroa.

Yhdistyksen työntekijöitä osallistui Mediatreffeille 7.5., jossa esiteltiin medialle yhdistyksen
ajankohtaisia asunnottomuuteen liittyviä asioita. Yhdistyksen teemoja olivat maahanmuuttajien hätämajoituskysymys, uudet asunnottomat
ja ratkaisuehdotukset asunnottomuuteen osallisuuden kautta, miten Vva ry voi auttaa kadulta
kotiin.
Valtimon teatterissa järjestettiin syyskuun
ensimmäisellä viikolla mediabrunssi, jonne
kutsuttiin median edustajia kuulemaan Valtimonteatterin ja Vva:n yhteisestä teatterityöpajahankkeesta. Paikalla oli myös Helsingin kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Stuba Nikula.

Vva ry suunnitteli ja toteutti Asunnottomien
yö -tapahtuman mediatiedotuksen. Vailla vakinaista asuntoa ry:ssä työskentelevät kokemusasiantuntijat tekivät osaltaan tiedotustyötä ympäri
vuoden antamalla haastatteluja ja osallistumalla
keskustelutilaisuuksiin.

To i m i t u s kuntaan kuului asunnotYhdistyksen intomuutta
ternetsivut osoitkokeneita,
teessa www.vvary.
vapaaehtoifi päätettiin uusia
sia ja yhdisvuonna
2015.
tyksen henSosiaalisessa mekilökuntaa.
diassa tiedotettiin
Lehteä avusFacebook-sivun
tivat myös
kautta järjestöä
pitkäaikaiset vakiokoPekka Peltomäen hautajaistilaisuus Laulumiehet ravintolassa 5.12. koskevista ajankohtaisista asioislumnistit,
kuten kirjeenvaihtaja Hollannista. Lehden toi- ta sekä verkossa olevista asunnottomuutta käsittemittamisesta, taittamisesta ja painattamisesta levistä artikkeleista ja tapahtumista.
vastasi toimitus/tiedotussihteeri. Lehti ilmestyi kolme kertaa ja vuoden viimeinen numero

terHouseCoopersin Avoin raportti -kilpailussa
ja yrityksen henkilöstö valitsi Vva ry:n joulurahalahjoituksen kohteeksi 2014.

MTV 3, Huomenta Suomi, 18.10.

YLE fem,
uutiset 17.10.

Vuosikertomuksen 2013 tekemiseen käytettiin
runsaasti aikaa vuoden 2014 alussa. Vuosikertomuksesta 2013 otettiin 1000 kappaleen
painos, ja sitä jaettiin yhteistyökumppaneille,
rahoittajille sekä erilaisissa tapahtumissa. Vuosikertomus valittiin loppukilpailuun PriceWa-

Mtv 3, Huomenta
Suomi 18.10
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Poimintoja mediasta 2014
* Metro–lehti ja HS 4.4. Roskiksessa nukkunut asunnoton päätyi hengenvaarallisesti
jäteautoon.
* Taloussanomat 5.6.: Tähän on tultu – Palkka
ei riitä vuokraan. Luetuin uutinen ko. päivänä verkossa.
* RAY – Inhimillisiä uutisia 11.6:
Nukkuisitko sinä täällä? Vailla
vakinaista asuntoa ry kokosi yhteen
viimeaikaiset uutiset kodittomien
kohtelusta. Sillan alle tai katukiveykseen asennetut piikit estävät
kodittomia kaivautumasta suojaisaan
paikka nukkumaan. Tällaiset menetelmät yleistyvät nyt Euroopan
kaupungeissa.
* RAY – Inhimillisiä uutisia 11.6:
Joka neljäs asunnoton on alle 25–
vuotias. Vaikka asunnottomuus on
onnistuttu puolittamaan, kodittomuus lisääntyy nyt uusissa ryhmissä. Meille
tulee paljon kadulla asuvia nuoria, jotka ovat
hurjassa kuosissa. Tästä piilossa olevasta porukasta on vaikea pitää lukua, sillä he majailevat
kavereiden nurkissa ja vaihtelevat asuntoja ja
avaimia päittäin, kommentoi järjestösihteeri
Hanna Piirainen Vva ry:stä.
* Suomen Kuvalehti 23.5. Kaverikuvassa
Kätevän emännän Minna Kivelä ja asunnottomien yhdistyksen Sanna Tiivola.
* Satakunnan Kansa, 23.5. Alakerta – Hannamari Ahonen haastatteli Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivolaa: Vuokra-asuntoja
tarjoavat Sato tai VVO eivät hyväksy vuokralaiseksi, jos hakijalla on vuokravelkoja.

Asukki-Lehti ilmestyi kolme kertaa
vuonna 2014, joista viimeinen oli
tuplanumero.
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Vva ry oli
vuonna 2014
kuva: Katri Laaksonen

* Helsingin Sanomat 17.6. Asunnottomien yhdistys: Miniasunnot voivat synnyttää kahden
kerroksen asuntomarkkinat. Asunnottomien
yhdistys ei tyrmää miniasuntoja, mutta varoittaa kakkosluokan asuntomarkkinoista.
* Yle Fem 21.10. Spotlight: Kuka vastaa ihmisistä, jotka putoavat hyvinvointijärjestelmästä. Etsivän työn yksikkö Yökiitäjä, yhdistyksen asunnottomuutta kokenut ja vapaaehtoinen
ohjelman keskiössä.
Mtv 3, Huomenta
Suomi 18.10.
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Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

V

uonna 2014 Vailla vakinaista asuntoa ry:n
toimintaan osallistui eri tavoin yli 50 aktiivista vapaaehtoista, joista osalla oli pitkäaikainen kokemus asunnottomuudesta. Vapaaehtoiset toimittivat asunnottomien lehteä Asukkia,
osallistuivat erilaisten tapahtumien järjestämiseen, yhdistyksen perustoimintaan sekä hallinnon toimintaan. Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksen Vepan kautta mukaan tulleet
asunnottomat ja asunnottomuutta kokeneet
löysivät itselleen toiminta-areenan yhdistyksen
eri toimipisteistä. Vartiosaaren päivätoimintakeskuksen ja Soldiksen toimintaan osallistui
runsaasti yhdistyksen vapaaehtoisia. Vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan keskus Vepaan olivat
kaikki tervetulleita. Vartiosaaren ja Soldiksen
virkistyspaikkoihin vaadittiin päihteettömyys.
Yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset järjestivät syyskuussa PopUp-kirpputoritilaisuuden
Vertais- ja vapaaehtoistyön toimipisteessä Vepassa, jossa jaettiin vaatteita tarvitsijoille. Vaatteista oli mahdollista maksaa myös nimellinen
hinta. Tilaisuuden yhtenä tarkoituksena oli tehdä yhdistyksen toimintaa näkyväksi lähialueen
asukkaille.
Asunnottomien yön tapahtuman järjestelyihin ja itse tapahtumaan osallistui useita
vapaaehtoisia.
Vva oli yhtenä toimijana järjestämässä Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan messuja Hermannin
diakoniatalolla. Muut toimijat olivat Sininauhasäätiö, Samaria ry, Vihreä Keidas ry, Kan ry
ja Sininauhaliitto. Lokakuun 7. päivänä järjestetyillä messuilla pohdittiin vapaaehtois- ja
vertaistoimintaa mielenterveys- ja päihdetyötä

tekevissä järjestöissä. Tapahtuman yhteydessä
oli mahdollisuus esitellä toimintaa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Vva:lla oli oma pöytä
messuilla. Koko tapahtuma, kahvit sekä ruokailu olivat maksuttomia.
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K a n s a i n v ä l i n e n va i k u t ta m i s t o i m i n ta

FEANTSA

V

ailla vakinaista asuntoa ry on ollut Euroopan asunnottomuusjärjestöjen kattojärjestö FEANTSAn täysjäsen vuodesta 1998.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja on toiminut
FEANTSAn yhteiskunnallisen osallisuuden
työryhmässä vuodesta 2007 alkaen. Osallisuusryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana kaksi
kertaa ja molemmilla kerroilla tapaamisiin osallistui yhdistyksen kokemusasiantuntija.

HoPe

H

oPe on asunnottomien oma eurooppalainen vaikuttajaverkosto, jonka tarkoituksena on keskustella parhaista käytännöistä palveluissa, asunnottomien yhteisistä ongelmista
ja ongelmien kansallisista erityispiirteistä sekä
poliittisista ratkaisuista asunnottomuuden ja
syrjäytymisen voittamiseksi. Verkoston tarkoitus on saattaa asunnottomuutta kokeneet
yhteen ja vaikuttaa sekä vallitseviin asenteisiin
että poliittiseen päätöksentekoon. Verkostojen
luominen kaikkiin 27 EU:n jäsenmaahan on
myös asunnottomien eurooppalaisen verkoston
yksi tavoite. Aluetyöntekijä oli yhteydessä Euroopan tasolla toimivaan vaikuttajaverkoston
HoPen yhteyshenkilöihin ja toimi englannin
kielen tulkkina kokemusasiantuntijoille.

osallisuusryhmän tapaamiseen osallistui Omat
avaimet -hankkeen projektityöntekijä ja toiminnanjohtaja, joka esitteli Omat avaimet
-hankkeen tuloksia työpajassa ja seminaarissa.
Osallisuus menetelmänä ei ollut kovin käytetty
Wienissä.
Ulkomaiset tutkijat vierailivat liittyen Paavon
(pitkäaikaisasunnottomuus
ohjelma
2012–2015)
kansainväliseen
arviointiin
28.–30.4. välisenä aikana. Ulkomaiset tutkivat haastattelivat työntekijöitä, johtoa sekä
kokemusasiantuntijoita.

Vva ry:n henkilökuntaa ja teatterityöntekijät
osallistuivat EU-projekti Jako Doman loppuseminaariin Prahassa toukokuussa ja esittelivät naisten teatteriprojektin tuloksia. Myös
järjestösihteeri ja yökeskus Kalkkersin ohjaaja
osallistuivat seminaariin. He kertoivat naisten
asunnottomuudesta Suomessa ja osallistumismahdollisuuksista sekä Vartiosaaren toiminnasta. Seminaari vahvisti yhteistyösuhteita eurooppalaisten asunnottomuustoimijoiden kanssa ja
nosti esiin naisten asunnottomuuteen liittyviä
erityispiirteitä.

ry:n mukana olo sai valtakunnallista huomiota
Venäjän mediassa. Myös lehdessä ja paikallisissa
verkkouutisissa uutisoitiin vierailusta. Vva ry toi
esiin yhteismajoitustyyppisen asumisen ongelmat ja suositteli Pietariin Asunto ensin -mallista
asumista ja ihmisten osallisuutta omaan auttamisprosessiinsa. Nochlezhkalta yhdistys sai erityisesti oppia varainhankintaan.

Paavo Verkostokehittäjät -hanke järjesti opintomatkan Kööpenhaminaan 14.–16.5. Matkalla tutustuttiin Tanskan asuntopolitiikkaan, ja
hajautetun asumisen/liikkuvan tuen malleihin.
Vva:lta matkaan osallistuivat matalan kynnyksen
esimies ja liikkuvan työn tekijä.
Kokemusasiantuntija ja yökeskus Kalkkersin ohjaaja esittelivät Vva ry:n osallisuusperinnettä ja
Omat avaimet -hanketta uruguaylaisille, argentiinalaisille ja ranskalaisille vieraille Y-säätiössä
13.6.
Pietarilainen Nochlezhka-järjestö vieraili Helsingissä 17.–20.8. Nochlezhka on Venäjän suurin poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
kansalaisjärjestö, joka on vuodesta 1997 toiminut aktiivisesti Venäjällä asunnottomuuden
poistamiseksi. Vierailun tarkoituksena oli Vailla
vakinaista asuntoa ry:n ja muuhun asunnottomuuden parissa tehtävään työhön tutustuminen
sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen.
Vierailu järjestettiin Pietarin, Helsingin ja Kööpenhaminan vaihto-ohjelman yhteydessä, jonka
tarkoituksena on yhteistyön kehittäminen sekä
kokemusten jakaminen sosiaalisen, juridisen ja
humanitaarisen avun toteuttamisesta.

Järjestösihteeri osallistui Kansalaisareena ry:n
koordinoimaan kansalaisjärjestöpäivään, joka
kokosi yhteen kansainvälisiä järjestötoimijoita.
World NGO Day:n seminaari pidettiin 27.–
28.2. Scandic Marina Congress Centerissä. Toisen kerran järjestettävän kansalaisjärjestöpäivän
teemana oli “A new generation of NGOs, as a
part of multisectoral approach”.
Osallisuusryhmä ja HoPe kokoontuivat Wienin kaupungin sosiaalirahaston kutsumana
huhtikuun alussa. Wienissä järjestettiin työpaja osallisuuden menetelmistä, johon osallistui asunnottomien palveluiden asiakkaita,
sosiaalityöntekijöitä sekä johtoa. Työpajaan ja
Hätämajoituspaikat ovat kiven alla Pietarissa

Vva ry:stä tehtiin lokakuussa vastavierailu Pietariin Nochlezhka-järjestöön. Tämä oli osa kolmen
järjestön yhteistyö- ja kehittämisprojektia. Vva

Tanskalaisen järjestön SANDin ja HoPen (Homeless People) edustaja Stig Badentorph tuli
Helsinkiin yhdistyksen kutsumana elokuun puolivälissä viikon kestävälle vierailulle. Hän osallistui samaan ohjelmaan kuin mitä Nochlezhkasta
tulleille vieraille oli suunniteltu. Lisäksi hän tutustui Lahdesta Vartiosaareen tulleiden Omat
avaimet -hankkeen tapaamiseen ja kertoi muun
muassa HoPen toiminnasta.
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Yhdistyksen kokemusasiantuntija osallistui
EAPN-FINin edustajana Brysselissä järjestettyyn Euroopan Köyhyyden ja syrjäytymisen
vastaiseen konferenssiin 22.–24.9. Konferenssin yhtenä teemana oli asunnottomuustilanne
ja köyhyys Euroopassa.
Eurooppalaisten
asunnottomuusjärjestöjen
katto-organisaation Feantsan seminaari pidettiin Pohjois-Italiassa Bergamossa 24.–25.10.
Seminaarin teemana oli Confronting homelessness in the EU: Seeking out the next generation
of best practices. Seminaariyleisölle tarjottiin
mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia
innovatiivisten toimintamallien kehittämiseksi.
Esittelyssä olivat myös erilaiset EU-projektit.
Kaupunkien HABITACT-verkosto ja asunnottomuutta kokeneiden HoPe-verkosto kokoontuivat samaan aikaan. Feantsan yleiskokous pidettiin 25.10. Vva:n toiminnanjohtaja ja Omat
avaimet -hankkeen työntekijä osallistuivat
Feantsan alaisuudessa toimivan osallisuusryhmän tapaamiseen. Ryhmä piti työpajan paikallisille toimijoille. Toiminnanjohtaja oli kutsut-

Kadulle kuolleita Pietarissa

tuna puhujana seminaarissa esittelemässä Omat
avaimet -hankkeen tuloksia. Matkaan osallistui
lisäksi yhdistyksen järjestösihteeri ja tiedotussihteeri sekä kaksi hanketyöntekijää.
Yhdistyksen työntekijöitä osallistui 17.9. Ysäätiön järjestämään Paavo-ohjelman arviointiseminaariin Perspectives on Housing First in
Finland, ja kokemusasiantuntijaa haastateltiin
Y-säätiössä mahdollista World Habitactin palkintoa varten.

72

Y-päivän jälkeen verkostoiduttiin
rennoissa merkeissä.

Verkostoyhteistyö ja valtakunnallinen aluetyö

Asunnottomien yön -kansalaisliike

A

sunnottomien yön tapahtumaa vietettiin
17.10. yli 30 paikkakunnalla Suomessa.
Järjestösihteeri koordinoi asunnottomien yön
kansalaisliikettä ja kutsui koolle kansalaisliikkeen kokoukset. Jokainen paikkakunta vastasi
omasta tapahtumastaan. Asumisohjaaja koordinoi Vantaan asunnottomien yön tapahtumaa.
Helsingissä asunnottomien yötä vietettiin Vaasan aukiolla.

Kujato (Kurvin alueen järjestötoimijat)

L

iikkuva tuki on ollut Vva:n edustajana
koordinoimassa järjestötoimijoiden toimintoja yhteenliittymän perustamisesta lähtien. Kujaton verkostotoimijoiden kanssa
jatkettiin suunnitelmallisesti asukkaiden ja
kansalaisten tavoittamista Sörnäisten alueella.
Liikkuva tuki osallistui lokakuussa järjestettävien vapaaehtoismessujen sekä vapaaehtoistyön
koulutuksen suunnitteluun verkostoyhteistyökumppaneiden elokuun tapaamisissa.

Verkostokehittäjät –hanke

Y

hdistyksen toiminnanjohtaja kuului Paavo Verkostokehittäjät -hankkeen johtoryhmään ja työntekijät osallistuivat hankkeen
suunnitteluryhmän työhön. Paavo Verkostokehittäjät -hankkeen seminaari ”Hajautetun
asumisen tukimalleja ja säädöksiä” järjestettiin
Ympäristöministeriössä 17.1. Koulutuspäivän
tavoitteena oli avata aiheen mukaista teemaa
ja asumispalveluiden moniulotteisuutta sekä
haasteita. Matalan kynnyksen toimipisteiden
esimies ja liikkuvan tuen työntekijä esittelivät Vva:n liikkuvan tuen toimintamallia. Toiminnanjohtaja osallistui puhujana ja vetäjänä
kolmeen verkostokehittäjät hankkeen koulutustilaisuuteen, joista yksi koski uudistuvaa

ammatillisuutta, yksi asunnottomuuden aiheuttamia traumoja ja yksi miesten erotilanteita
ja asunnottomuutta.
Paavo Verkostokehittäjät -hanke järjesti 6.2.
Malmitalolla tilaisuuden, jossa pohdittiin asunnottomien kanssa työskentelevien ammatillisia
haasteita erityisesti arvojen ja etiikan näkökulmasta. Vva:n toiminnanjohtajan johdolla työstettiin aihetta pienryhmissä. Asumisneuvonnan
koulutustilaisuus järjestettiin 24.2. Koulutuk-

sessa käsiteltiin selviytymistä eron jälkeen ja
asumisneuvonnan haasteita. Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Omat avaimet -hankkeen
tavoittamat kokemusasiantuntijat Lahdesta
pitivät esityksen aiheesta parisuhteen päättyminen ja miesten asunnottomuus. Traumojen
kohtaamista asunnottomuustyössä käsiteltiin
Paavo Verkostokehittäjät -hankkeen järjestämässä koulutustilaisuudessa 19.3. Yhdistyksen
toiminnanjohtaja toi omassa puheenvuorossaan esille arjen kokemuksia asunnottomuuden
vaikutuksesta asunnon jo saaneen elämään.
Matalan kynnyksen esimies ja liikkuvan tuen
työntekijä osallistuivat Verkostokehittäjien tuetun asumisen pilottihankkeeseen vuoden 2014
aikana ja esittelivät Vva ry:n hajautetun tuen
mallin tuloksia Vantaan Vernissassa 2.12.
Paavo Verkostokehittäjät -hanke järjesti 10.12.
Ympäristöministeriössä seminaarin teemalla
uudistuva ammatillisuus – huoneenvuokralakia
ja arjen hyviä käytäntöjä. Vva:lta pyydettiin tilaisuutta varten puheenvuoro aiheesta mitä ongelmia tulee, kun pitkään asunnottomana ollut
saa asunnon. Aihetta oli käsittelemässä järjestösihteeri ja Omat avaimet -hankkeen työntekijä.

Vuoden aikana toteutunutta:

Omat avaimet –hanke
Omat avaimet on Vailla vakinaista asuntoa ry:n
RAY-rahoitteinen kehittämishanke vuosille
2012–2014. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis- ja poistamisohjelman jatkokauden
(PAAVO 2) rinnalle luodun hankkeen tavoitteena on hyödyntää asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden asiantuntemusta palvelujen suunnittelussa aina toteutukseen asti.
Hanke toteutetaan Tampereella, Kuopiossa,
Jyväskylässä ja Lahdessa pilottihankkeena. Yhdistykseen palkatut neljä asiantuntijaa toimivat
hankekaupunkien yhdyshenkilöinä ja yhdistyksen aluetyöntekijä projektin vetäjänä. Hankkeen taustavaikuttajana toimii myös yhdistyksen tiedotus- ja toimitussihteeri. Työprosessi
kuvataan ja mallinnetaan.

Työn sisältö vaihteli kaupungista riippuen.
Hanketyöntekijät ja kaupunkien kokemuksen
omaavat osallistuivat muun muassa asumisyksikön lisärakennuksen, päiväkeskustoiminnan,
peruskorjattavan asumisyksikön sekä arviointi- ja päivystysyksikön toiminnallisen sisällön
ja/tai rakennusten toimivuuden suunnitteluun.
Vaikuttamistyö näkyi sekä julkisen että kolmannen sektorin toiminnan kehittämisessä.
Keskeistä kaikissa hankekaupungeissa oli kokemusasiantuntijakäytännön istuttaminen, tiimin
koossapitäminen, ihmisten kannustaminen
mukaan sekä asennemuutoksen tekeminen.
Olennaista kokemusasiantuntijoiden työssä oli
myös kriittisen keskustelun herättäminen. Vuoden aikana pohdittiin mm. luottamuksen eri
näkökulmia.
Toimintavuoden aikana järjestettiin koulutusja keskustelutilaisuuksia kuten seminaari Jyväskylässä ja pyöreän pöydän keskusteluja, joissa
hankekaupunkien toimijat tapasivat toisiaan.
Omat avaimet -hanke ja Kuopion Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n Opitaan yhdessä
-hankkeen seminaari 16.–17.9. käsitteli osallisuutta ja oikeutta yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. Seminaarissa mietittiin, miten asunnottomuus, syrjäytyminen ja osallisuus liittyvät
toisiinsa. Seminaari oli osa PAAVO Verkostokehittäjät -hanketta ja avoin kaikille asiasta
kiinnostuneille. Seminaari oli luonteeltaan
vapaamuotoinen ja yleisöä osallistava keskustelufoorumi. Kuopiossa järjestettiin avoimen
dialogin hengessä keskustelu, jossa käsiteltiin
kokemusasiantuntijuutta. Keskustelemassa oli
asunnottomuutta kokeneita ja sosiaalityön ammattilaisia kahdesta hankekaupungista sekä järjestöjen ja kirkon toimijoita.

RAY:lle toimitettiin huhtikuun alussa tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Omat avaimet -hankkeesta vuoden 2013 osalta. Selvitystä varten lähetettiin
hankkeen yhteistyökumppaneille kysely, jonka avulla kerättiin näkemyksiä hankkeen tuloksellisuudesta
Omat avaimet -hankkeen tuloksia esiteltiin
ja vaikuttavuudesta sekä keskinäisestä yhteistyöstä.
Bergamossa järjestetyssä Feantsan seminaarissa.
Hankkeen toimintaan osallistuneilta kokemusasiantuntijoilta kerättiin palautetta toiminnasta ja yhteisestä työskentelystä kirjallisen kyselylomakkeen avulla.
RAY:ltä haettiin vuoden lisärahoitus hankkeelle, jotta hankkeesta riippumattomista syistä viivästynyt työ voidaan saattaa päätökseen. Hankkeeseen palkattiin toukokuussa uusi työntekijä Jyväskylän ja Tampereen yhteyshenkilöksi, koska
hanketyöntekijä joutui terveydentilastaan johtuen olemaan pitkällä sairauslomalla. Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija suoritti hankkeessa 20.1.–28.3. välisenä aikana opintoihinsa liittyneen viimeisen työharjoittelujakson ja aloitti
samalla opinnäytetyön tekemisen. Loppuvuodesta ilmestyneessä opinnäytetyössä selvitettiin tutkimuskysymysten avulla
työssäjaksamisen kannalta kuormittavia ja edistäviä tekijöitä. Opinnäytetyötä varten haastateltiin hanketyöntekijöiden lisäksi hank- keessa mukana olleita kokemusasiantuntijoita.
Omat avaimet -hanke sai VTT Susanna Hyvärin kautta kirjoittajakutsun teokseen ”Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi” (Kairala, Maarit & Niskala, Asta & Pohjola, Anneli). Osallistumista ja osallisuutta toteuttaen Hyväri laatii artikkelin
yhteistutkijuuden pohjalta. Artikkelissa selvitetään, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä hankkeessa työskenteleville kokemusasiantuntijoille on syntynyt yhteistyöstä neljän eri kaupungin asumispalvelujen suunnittelusta vastaavien ammattilaisten ja viranomaisten kanssa.

Jyväskylän seminaarissa 16.–17.9. käsiteltiin
osallisuutta ja oikeutta yhdenvertaiseen
kansalaisuuteen.
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Toisenlainen hiihtoloma Helsingissä

K

allion seurakunta järjesti hiihtolomaviikolla ”Toisenlaisen hiihtoloman”. Helsinkiläisiä kutsuttiin majoittamaan kotiinsa viikoksi
vailla asuntoa oleva. Vva ry:tä pyydettiin kartoittamaan yöpaikan tarvitsijoita. Vva ry ohjasi
vapaaehtoisia mukaan tapahtumaan ja yhteistyötä tiivistettiin Kallion seurakunnan kanssa.
Kampin kappeli järjesti talvivaatekeräyksen ja
myös Vva ry:lle ohjattiin talvivaatteita.

Näytelmä ”Kotiosoite Poste restante”

N

äytelmä syntyi asunnottomuutta kokeneille naisille vuonna 2013 järjestettyjen
teatterityöpajojen tuloksena. Työpajat toteutettiin yhteistyössä Vailla vakinaista asuntoa ry:n,
Sininauhasäätiön ja Hietaniemenkadun palvelukeskuksen kanssa. Teatteriryhmän jäseniä
yhdisti kokemus kodittomuudesta. Työpajojen
ja näytelmän ohjaajina toimivat teatteritaiteen
maisterit Tarja Heinula ja Jaana Pesonen. Näytelmän ensi-ilta oli Valtimon teatterissa 6.2.
Kaikki neljä näytöstä myytiin loppuun. Kesän
aikana valmisteltiin kolme teatterityöpajaa,
jotka mahdollistivat asunnottomuutta kokeneiden naisten teatteriharrastuksen
jatkumisen. Työpajat olivat avoimia
myös muille kaupunkilaisille. Työpajat
toteutettiin Valtimon teatterissa.

Päätöksen äärellä

P
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äätöksen äärellä – mediaformaatti
on osallistuvan median kartoitusja kehittämishanke, joka toteutettiin
pääkaupunkiseudun yhteisöllisen Stadi
TV-kanavan yhteydessä. StadiTV on
Helsingin seudun yhteisöllinen ja urbaani paikallistelevisio. Järjestösihteeri

ja Omat avaimet -hankkeen työntekijä sekä
yhdistyksen vapaaehtoinen aktiivi osallistuivat
Päätöksen äärellä – Koti kaikille -ohjelman kuvauksiin. Ohjelman tekijöinä olivat StadiTV:n
tuella Vailla vakinaista asuntoa ry ja Oranssi ry.
Ohjelmassa pohdittiin asumiskustannuksia ja
haettiin erilaisia vaihtoehtoja asuntopulan
ratkaisemiseksi.

Raha-automaattiyhdistyksen
Inhimillisiä uutisia
-kampanja

V

va ry
osallistui Ray:n inhimillisiä uutisia
kampanjaan, jossa kuvattiin video Vepan
kävijän näkökulmasta. Etsivän työn tekijät ja
toiminnanjohtaja osallistuivat Ray:n inhimillisiä uutisia järjestöpäivään Kaivopihalla 13.6.
Yökiitäjä kertoi toiminnastaan ja toiminnanjohtaja, näyttelijä Minna Kivelä ja muusikko

Timo Päivänsalo esittivät kantaaottavan sketsin
Mies Nousee roskalaatikosta.

Vartiosaaren kaavoitus

V

artiosaaren suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa
marraskuussa 2013. Lopullinen päätös osayleiskaavasta tehdään kaupunginvaltuustossa arviolta vuonna 2016. Yhdistys seurasi tiiviisti kaavoitusprosessia yhdessä Vartiosaariseuran ja muiden
toimijoiden kanssa ja otti kantaa virkistysvaihtoehdon puolesta. Toiminnanjohtaja ja kokemusasiantuntija osallistuivat Vartiosaariseuran
kokoukseen 17.6. Toiminnanjohtaja valittiin
Vartiosaariseuran varajäseneksi. Toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsen osallistuivat Vartiosaaren kaavoitusta käsittelevään iltaan 3.12. Helsingin kaupunginsuunnitteluvirastossa.

200 henkilöä. Tapahtuma tarjosi mielekkään
toiminta-areenan yhdistyksen vapaaehtoisille
ja vahvisti yhdistyksen tunnettavuutta yhtenä
Vartiosaaren toimijoista.

Vartiosaaripäivä

V

ailla vakinaista asuntoa ry oli mukana järjestämässä perinteistä Vartiosaari-päivää
17.8. Päivän aikana tavoitettiin satoja Vartiosaaresta kiinnostuneita ihmisiä ja samalla kerrottiin yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen

Pikseliähky festivaalin Camp
Pixelache Vartiosaaressa

K

esäkuun ensimmäisellä viikolla järjestetty Pikseliähky -tapahtuma kokosi yhteen
vapaaehtoisia tapahtumajärjestäjiä, jotka olivat
kiinnostuneita kokeellisesta taiteesta, tutkimuksesta, aktivismista ja suunnittelusta. Tapahtuma
toteutettiin
Vartiosaaressa
kolmepäiväis e n ä
leirinä,
jossa
myös
leirin
rakentamin e n
oli osa
tapahtumaa.
Vva:n
vapaaehtoiset
olivat auttamassa leirin pystyttämisessä. Seuraavana päivänä osa vapaaehtoisista osallistui
tapahtumaan. Tapahtumaan osallistui arviolta

kesäpaikassa oli päivän aikana avoimet ovet.
Kävijöille esiteltiin toimintaa ja tarjottiin lämmintä keittoa.
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YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen päivä 17.10. –
Asunnottomien yö

V

uonna 2014 tapahtumia vietettiin 20 paikkakunnalla. Tapahtumat kokosivat yhteen
laajan joukon kansalaisia yhteiskunnan eri aloilta. Mukana oli seurakuntia, järjestöjä, sosiaalija terveysalan ammattilaisia, vertaisia ja kokemusasiantuntijoita ja sellaisia henkilöitä, joita
yhdisti halu puolustaa oikeutta omaan kotiin ja
turvalliseen asumiseen.

79
Vaasanaukiolla oli tarjolla ruokaa, jota jaettiin
lähes tuhat annosta. Tarjolla oli Mars Finlandin
lahjoittamaa ruokaa, jonka tarjoilu toteutettiin
yhteistyössä Helsingin Klubitalon kanssa. Ruokaa oli valmistamassa ja tarjoilemassa useita
vapaaehtoisia.

Helsingin tapahtumaa vietetiin Sörnäisissä
Vaasanaukiolla. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin laajamittainen vaatejako, jonka toteuttamisesta vastasivat Vailla vakinaista asuntoa ry:n
vapaaehtoiset hanketyöntekijän koordinoimana. Vaatteita oli saatu lahjoituksena yksityishenkilöiltä sekä Varustelekasta, joka lahjoitti armeijan ylijäämävaatetta.

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen
lahjoitti asuntoministeri Pia Viitaselle omat sukat.

Keskustelujen lomassa kuultiin myös musiikkiesityksiä, mm. Pelastusarmeijan Inarintien asumisyksikön bändi Toothles, jolle tapahtuma
tarjosi mahdollisuuden esiintyä yleisölle.

A-klinikkasäätiön aloitteesta käynnistynyt villasukkatempaus sai ihmiset innostumaan kutomisesta ja villasukkia lahjoitettiin tapahtumaa
varten lähes kaksituhatta paria. Osa sukista jaettiin illan aikana.

Helsingin tapahtuma toteutettiin talkoohengessä ja pienin kustannuksin. Lavarakenteet ja
kaikki tekniikka saatiin Oranssi ry:ltä. Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry
avusti tapahtuman sähkölaskussa.
Sällikodin asukkaat ja työntekijät järjestivät
Vaasanaukiolla makkaranpaistoa. Yleisönkahvituksesta vastasi KRIS Etelä-Suomi.
Tilaisuudessa kuultiin useita puheenvuoroja asumiseen liittyen. Paikalle toi tervehdyksensä myös
asuntoministeri Pia Viitanen. Tapahtuman juontajana toimi Standup-koomikko Miikka Petterson.

Kevyt Kuumotus feat. Jontti

Helsingin tapahtuman yleisömäärä koko illan
aikana oli noin 600 henkilöä. Tapahtuman
saama mediahuomio tavoitti laajasti yleisöä.
MTV3, Yleisradio ja Yle Fem uutisoivat tapahtumasta illan uutislähetyksissä.
Vva ry oli yhdessä Kallion seurakunnan ja
Asunnottomuusverkoston toimijoiden kanssa
järjestämässä Kallion kirkossa 17.10. pidettyä

paneelikeskustelua aiheesta Miksi tavallisella ihmisellä ei riitä tavallisen elämänsä keskellä rahaa
asumiseen? Kuinka vaikuttaa asumisen tasa-arvoisuuteen omassa
arjessa, kuinka saada asumisturva kaikille, kuinka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja
kaupunkia, jossa kaikilla on varaa
asua, turvallisessa kodissa? Valtakunnallisena asunnottomuuspäivänä 17.10. järjestettiin Espoon Dipolissa seminaari, jonka
teemana oli Sosiaalinen vahvistaminen ja ennaltaehkäisevät
strategiat asunnottomuustyössä.
Matalan kynnyksen esimies osallistui seminaariin.

Joulujuhlat

K

allioliike järjesti marraskuun viimeisellä
viikolla joulujuhlan. Kallioliikkeen järjestämä joulujuhla Vaasan aukiolla tavoitti yli
200 henkilöä. Vepassa oli päivän aikana avoimet ovet ja sieltä jaettiin lämpimiä vaatteita.
Tapahtuma tiivisti yhteistyötä Kallioliikkeen ja
lähialueen asukkaiden välillä.
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Kallion seurakunta järjesti joulupyhinä Toisenlainen joulu -tapahtuman. Ohjelmassa oli
ruokaa, yhteislaulua, runoja, pelejä, elokuvia ja
tarinoita.

Kulttuuria kaikille -työpaja

A

sumisneuvoja osallistui tapahtumaan Kaapelitehtaalla, jossa asunnottomille suunniteltiin edullisia tai ilmaisia kulttuuripalveluja
mukana sekä kulttuurin tuottajat, muusikot,
elokuvantekijät jne. sekä joukko keskeisiä sosiaali- ja terveysalan toimijoita.

Elotreffit

T

ervalammen kartanon kuntoutuskeskuksessa 9.8. järjestettiin perinteiset Elotreffit,
jotka kokosivat yhteen entisiä ja nykyisiä päihdekuntoutujia, yhteistyökumppaneita ja Tervalammen kylän asukkaita. Vva:n toimintaa oli
esittelemässä järjestön työntekijöitä sekä kaksi
vapaaehtoista. Tapahtuma tavoitti päivän aikana noin 400 henkilöä.

Suomi areena

P

orissa järjestetyssä Suomi Areena -tapahtumassa yhdistyksen edustajat järjestivät
keskustelutilaisuuden 18.7. Alas Norsunluutorneista! Vihdoin kotiin – koti ja sen merkitykset ihmisten elämässä. Tilaisuudessa keskustelemassa olivat Li Anderson, Minna Vierikko
(NAL) sekä asunnottomuutta kokeneita henkilöitä. Keskustelusta uutisoitiin MTV3:n
45 minuuttia -ohjelmassa. Vailla vakinaista
asuntoa ry:n edustajia osallistui Satakunnan
vasemmistonuorten järjestämään keskustelutilaisuuteen osana Suomi Areenan tilaisuuksia. Tapahtumasta tehtiin kaksi videoklippiä
MTV3 Katsomoon.
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asumisen hinta alas!

A

Kuluttajaparlamentti

sumisen hinta alas on pääasiallisesti Facebookissa toimiva yhteisöorganisaatio, joka
on perustettu vuonna 2010. Se pyrkii herättämään keskustelua asumisen hinnasta ja löytää
keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Yhteisön
Facebook-sivulla on yli 22 000 tykkääjää. Vailla
vakinaista asuntoa ry:n järjestösihteeri valittiin
organisaation hallituksen jäseneksi.

V

va ry:n kokemusasiantuntija osallistui
kuluttajaparlamentin tapaamisiin. Vva ry
oli seurantajäsenenä vuonna 2014. Toimintavuoden aiheina olivat mm. Terveyskeskus- ja
sosiaalipalveluiden rapautuminen pysäytettävä sekä kuluttajapalveluiden esteettömyys ja
saavutettavuus.

Vastavirta -festivaali

V

anhalla ylioppilastalolla järjestettiin Vastavirta -festivaali, joka koostui useista yhteiskunnallisia aiheita koskevista keskustelutilaisuuksista sekä illalla järjestetystä konsertista.
Järjestösihteeri osallistui paneelikeskusteluun
aiheesta perhepolitiikka ja tasa-arvo tuoden keskustelussa esiin asuntopoliittista näkökulmaa.
Keskusteluun osallistui edustaja myös Pienperheyhdistyksestä, sekä Sateenkaariperheet ry:stä.

Y-päivä

asuntofoorumi

V

asemmistonuoret järjestivät asuntofoorumin viikolla 24 Harjun nuorisotalolla.
Se oli osa heidän järjestämää asuntopoliittista
kampanjaa Oma koti liian kallis. Illan aikana
järjestettyyn paneelikeskusteluun osallistui järjestösihteeri ja Omat avaimet -hankkeen kokemusasiantuntija. Kuulijoita paneelissa oli vain
muutama eivätkä tapahtuman järjestelyt sujuneet täysin mutkattomasti.

P

erinteinen Y-päivä kokosi yhteistyökumppaneita 6.11. tukiasumisen ajankohtaiseen
koulutuspäivään, jossa käytiin läpi tukiasumiseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja haasteita.
Toiminnanjohtaja valmisti yhdessä Y-säätiön
työntekijöiden kanssa draamallisen asukastapauksen, joka esitettiin Y-päivässä.

Y-päivänä pohdittiin haastavan asukkaan tapausta esityksen muodossa.
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Jäsentoiminta

Matalan kynnyksen ja Sällikodin esimiehen
työtä kuormittivat ensin Sällikodin kilpailutusprosessi ja uuden asumisyksikön perustaminen ja 11 uuden työntekijän palkkaaminen nopealla aikavälillä.

V

uonna 2014 Vva ry:llä oli jäseniä 485,
joista, henkilöjäseniä 332 ja yhteisöjäseniä 153. Yhdistyksen jäsenmäärä ei vastannut
toimintaan osallistuvien määrää, sillä monella
ei ollut varaa maksaa jäsenmaksua tai heitä ei
tavoitettu osoitteettomuuden vuoksi.
Jäsenmaksut 2014
henkilöjäsenet 10 euroa
asunnottomana liittyvät jäsenet 0 euroa
kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu 60 euroa
Jäsenkirje lähetettiin kaikille jäsenille sekä myös
niille, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan
keskus Vepan tiloissa 31.3. Kokouksessa yhdistyksen jäsenet myönsivät vastuuvapauden hallitukselle sekä hyväksyivät tilinpäätöksen sekä
vuosikertomuksen. Jäsenistö keskusteli myös
yökeskus Kalkkersin muuttamisesta takaisin
Vepan tiloihin pois Sininauhan tiloista. Vuosikokoukseen osallistui 15 henkilöä. Yhdistyksen
syysvuosikokous pidettiin 29.9. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

HENKILÖKUNTa

V

va ry:n koko henkilöstön kokoukset järjestettiin kuukausittain. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaiset asiat toimipisteittäin.
Myös työvaliokunta kokoontui muutaman
kerran. Toimipisteet kokoontuivat myös keskenään omille kehittämispäivilleen. Järjestösihteeri oli osasairauslomalla tammi- ja helmikuun ajan. Toimistolle palkattiin 13.1. alkaen

tilapäistä työvoimaa paikkaamaan henkilöstövajetta. Liikkuvan tuen työntekijä hoiti toiminnanjohtajan vuosilomasijaisuuden.
Koko henkilöstön kehittämis- ja virkistyspäiviä
vietettiin keväällä Nuuksiossa ja syksyllä Pasilassa Rauhanasemalla, jonne järjestötoiminnan
henkilöstö ideoi ja toteutti leikkimielisen henkilöstön palkitsemistilaisuuden. Myös hallituksen jäseniä osallistui tilaisuuteen.
Järjestötyöntekijät osallistuivat työnohjaukseen
syksyn aikana yhteensä 4 kertaa ja prosessoivat
työnjakoa ja jaksamista yhä kasvavissa haasteissa. Matalan kynnyksen työnohjaus alkoi
joulukuussa.
Henkilöstö sai tilata joko kulttuuri-liikunta tai
työmatkaseteleitä pienellä omavastuuosuudella.
Työterveyshuolto ostettiin Diacor Oy:ltä.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla yhdistyksen toimisto muutti saman taloyhtiön
D-rappuun. Isommat tilat mahdollistavat
vapaaehtoistyön kehittämisen ja paremman
työrauhan, koska vanhoissa tiloissa työskenteli samassa huoneessa jo neljä työntekijää. Muutto oli kokonaisratkaisu, jossa
yökeskus Kalkkers muutti takaisin Vaasankadulle ja matalan kynnyksen henkilöstö
sai oman työhuoneen. Muutto liittyi myös
Kriminaalihuollon tukisäätiön tulevaan järjestöyhteistyöhankkeeseen, johon yhdistys
on sitoutunut.
Opintoihinsa liittyvän työharjoittelun suoritti Vva ry:llä vuoden aikana viisi henkilöä. Omat avaimet -hankkeen työntekijän
50-vuotissyntymäpäiviä vietettiin helmikuun alussa ruokailemalla Kontulassa sijaitsevassa Helmi Grillissä.
Virkistyspäivänä Nuuksiossa henkilökunta haastettiin soutamaan.
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Hallinto ja talous

V

va ry:n hallitus kokoontui vuoden aikana
yhteensä 9 kertaa. Hallituksen jäsen ja yhdistyksen varapuheenjohtaja Kimmo Aaltonen
menehtyi yllättäen syyskuun 1. päivänä. Hän
toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina
2003–2011, ja sen jälkeen varapuheenjohtajana. Kimmo Aaltosen nekrologi julkaistiin Helsingin Sanomissa. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Malkki ja hän osallistui
myös yhdistyksen edustajana Kimmo Aaltosen
hautajaisiin 27.9.
Asuinyhteisö Sällikodin kilpailutustarjous jätettiin Helsingin kaupungille elokuun loppuun
mennessä. Yhdistys osallistui myös toiseen tarjouskilpailuun, jossa yhdistys järjestäisi tuen
Helsingin kaupungin omaan kiinteistöön. Yhdistys voitti Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston kilpailutuksessa myös toisen
asumisyksikön palveluntuottamisen Sällikodin
lisäksi, mistä aiheutui paljon lisätyötä. Palvelu aloitettiin Junailijankujan asumisyksikössä
31.12. päällekkäin edellisen palveluntuottajan
kanssa.
Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
osallistuivat Soste ry:n järjestämään toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien syysfoorumiin
26.8. Casino Ray:llä, jossa käsiteltiin järjestöjen ajankohtaisia asioita.
Toiminnanjohtaja osallistui toiminnanjohtajaseuran järjestämään tilaisuuteen Ray:n Meripotissa 12.9. Toiminnanjohtajan kaksivuotinen
toiminnanjohtajaseuran johtoryhmän jäsenyys
päättyi vuonna 2014.

asunnottomuuden vastaiseen viestintä- ja vaikuttamistoimintaan (AK1) ja matalan kynnyksen toimipisteiden toimintaan (AK3) sekä
-hankkeen toimintaan (C16).
Yhdistys haki avustuksia myös etsivään työhön
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 10 000 euroa ja Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnalta 40 000 euroa
matalan kynnyksen työhön.

Y-Säätiö lahjoitti Vva ry:n uusiin toimistotiloihin vanhan palaveripöytänsä.

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä lahjoitti
60-vuotislahjarahansa Vartiosaareen, joilla korjattiin
päätalon ja saunan katot.

Rahoitusrakenne 2014
RAY‐rahoitus:
Järjestötyö
RAY‐
rahoitus:
Matalan
kynnyksen
toiminta ja
Vartiosaari

RAY: matalan kynnyksen toiminta ja Vartiosaari 56%;
järjestötoiminta 14%
RAY: Omat avaimet ‐hanke
Espoon kaupunki: Yökiitäjän Espoon toiminta
Hgin kaupunki: Vartiosaaren toiminta
Stiftelsen 7:nde Mars

Raha-automaattiyhdistyksen hallitus esitti
vuoden 2015 jakopäätöksessään Vva:lle myönnettäväksi yhteensä 803 000 euroa jakautuen

RAY‐hanke:
Omat avaimet

Opetus‐ ja kultt.ministeriö
Työllistämistuet

varainhankinta

H

YY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta osoitti 146-vuotisjuhlarahansa Vva:lle.
HYY oli kuluvana vuonna korostanut opiskelijoiden asumiskysymyksiä. HYY:n vuosijuhlaan
26.11. yhdistyksestä osallistuivat toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri.

Toimintasuunnitelman 2014 mukaisesti yhdistys investoi vuonna 2014 varainhankintaan. Yhdistys osti ammattimaista rahankeräysapua ulkopuolisilta henkilöiltä. Rahankeräyskampanjaa
suunnittelivat Salla Saarinen Radical Soulista,
yhdistyksen työntekijät, media-ammattilainen
Heidi Korva ja muita toimijoita. Kampanjan
nimeksi tuli Vihdoin kotiin ja sille rakennettiin
oma sivusto lahjoituspyynnöin www.vihdoinkotiin.fi. Aktiivinen Some-kampanja toteutettiin
loka-joulukuun aikana. Kampanja on tarkoitus
toistaa vuosittain ja varsinaisia rahankeräystuottoja odotetaan vasta tulevina vuosina.
Poliisihallituksen rahankeräysluvassa pyydettyä
välitilityspyyntöä ei huomioitu kiireiden vuoksi
ja se sekä uusi pyyntö tekstiviestilahjoituksesta
teetti paljon lisätyötä syksyllä. Kirjanpitojärjestelmässä olevaa rahankeräyksen seurantaa myös
muutettiin siten, että se vastaa jatkossa toteutunutta varainhankintaa.
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä lahjoitti 60-vuotisjuhlarahansa Vva ry:n Vartiosaa-

ren toimintapaikalle sekä Solidaarisuus ry:lle.
Vva ry sai lahjoituksina yli 12 000 euroa, jolla
vaihdettiin Vartiosaaren vanhat huopakatot peltikattoihin. Yhdistyksen aktiivi Risto Husso ja
toiminnanjohtaja osallistuivat Helsingin Vanhalla Raatihuoneella järjestettyyn juhlavastaanottoon 20.3.
Elämä on Parasta Huumetta ry lahjoitti yhdistyksen tukiasuntotyöhön 10 000 euroa. Summa
jaetaan henkilöille, jotka saavat asunnon eivätkä
omista kodintarpeita. Lahjoitusta jaetaan pienemmissä erissä niin pitkään kuin sitä riittää ja
käytöstä raportoidaan lahjoittajataholle. Mars
Finland osallistui yrityksen joululahjarahoilla
hyväntekeväisyyskonserttiin Kapsäkissä sekä toi
joulutervehdyksen yhdistyksen matalan kynnyksen paikkaan Vepaan.

Näyttelijä ja muusikko Katriina Honkanen järjesti yhdessä
Vva ry:n kanssa hyväntekeväisyyskonsertin musiikkiteatteri
Kapsäkissä 15.12. Konsertin tuotto oli 2796 euroa kulujen
jälkeen.

PriceWaterHouseCoopers lahjoitti henkilökunnan äänestämän joulurahan 10 000 euroa yhdistyksen käyttöön. Raha päätettiin käyttää etsivän
työn Yökiitäjä-auton hankintaan.
Yksityinen pariskunta lahjoitti yhteensä 15 000
euroa yhdistyksen toimintaan.
SOL-palvelut järjestivät henkilöstönsä keskuudessa vaatekeräyksen. Keräys tavoitti koko SOLkonsernin henkilöstön. Vaatteita vastaanotettiin
viisi rullakkoa. Vaatteita jaettiin eteenpäin asumisyksiköihin ja päihdehuollon laitoksiin.

Livekuvat: Veini Nupponen
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Hallituksen
kokoonpano
vuonna
2014
puheenjohtajat:
Pirkko Vuorinen pj,
Kimmo Aaltonen
varapj.

Jäsenet:
Matti Malkki,
Anja Nysten,
Markus Himanen,
Minna Maurola

Varajäsenet:
Hartti Ahola
Ranja Mäenpää

Toiminnan arviointi ja raportointi

R

aportointiin kiinnitettiin huomiota vuoden aikana. Henkilökunta laati kuukausittain matalan kynnyksen työssä vapaamuotoisen
itsearvioinnin kerättyjen tilastojen lisäksi. Kohdatuilta henkilöiltä kysyttiin säännönmukaisesti palautetta ja kehittämisehdotuksia. Toimintaa arvioitiin kuukausittain koko henkilöstön
kuukausikokouksissa. Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusraportti tehtiin Omat avaimet -hankkeesta Ray:lle. Lisäksi koko toiminnan selvitykset toimitettiin rahoittajille.

HS 28.9.2014

Vepassa ja yökeskuksessa tehtiin pistoarvioinnit kahden kuukauden ajan sekä keväällä että
syksyllä.
Yökiitäjä aloitti kokeiluna kävijöille suunnatun
etsivän työn palvelujen mittaamisen, helpohkon kyselykaavakkeen muodossa. Kyselykaavakkeen avulla Yökiitäjä pyrki saamaan faktatietoa kävijöiltä palvelun laadusta.
Kysely toteutettiin ajalla loka–joulukuu 2014 ja
kyselyyn vastasi 26 kävijää. Useat heistä eivät
halunneet vastata. 11 kävijää ei ollut aikaisemmin ollut tekemisissä Yökiitäjän kanssa.
Vastausten perusteella useimmat olivat tyytyväisiä, että ylipäätään on tällainen palvelu olemassa. Muutamat vastauksista olivat hyvinkin
vaativia millaisia palveluja Yökiitäjän pitäisi
heille tarjota, mutta pääosin jo pelkkä tapaaminen ja keskustelutuokio toivat usealle vastaajalle
apua.
Yöaikaan auki olevia majoitustiloja kaivattiin
lisää pääkaupunkiseudulle, isot laitosmaiset
yksiköt eivät olleet mielekkäitä vaihtoehtoja
verrattuna ulkona majoittumiseen. Vastaajat
kaipasivat lisää matalan kynnyksen pienehköjä
paikkoja.

Ja vain kalsarit jäivät...
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Yhteistyökumppanuudet:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Raha-automaattiyhdistys
Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta
Vantaan kaupunki
Y-säätiö
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Ympäristöministeriö
Nuorisoasuntoliitto
Vantaan seurakuntayhtymä
Vantaan A-kilta ry
Helsingin keskusvankila
Suomenlinnan työsiirtola
Feantsa

Työryhmät/Verkostot:
* Paavo - pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis- ja poistamisohjelman suppea- ja laaja
ohjausryhmä
* Paavo Verkostokehittäjät -hanke
* Feantsa –yhteiskunnallisen osallisuuden
työryhmä
* Kuluttajaparlamentti
* Settlementtiliiton asumisen toimikunta
* Asunnottomien Yön kansalaisliike
* Vety-työryhmä
* Kujato
* Paperittomien verkosto
* Etsivän työn verkosto
* Päihdetyön verkosto
* Irti huumeista ry ”fatta luuta” -verkosto
* Vahti Ry
* Yhteinen pöytä -hanke
* Mielenterveyden ensiapu –koulutusverkosto
* Hajautetun asumisen pilotti
* Paavo2/ Lahden ohjausryhmä
* Paavo2/ Kuopion ohjausryhmä

*
*
*
*

Paavo2/ Tampereen ohjausryhmä
Kuka kuuntelee köyhää -verkosto
Pep (=People experiencing Poverty)
Vaasanaukion ystävät

Jäsenyydet:
* Eurooppalaisten asunnottomuusjärjestöjen
kattojärjestö FEANTSA
* Soste Ry
* Sosiaalialan työnantajat ry
* HoPe (=Homeless People), asunnottomien ja
asunnottomuutta kokeneiden vaikuttajaverkosto, joka toimii Euroopan tasolla
* Vartiosaariseura ry
* Helsingin kauppakamari

Lausunnot:
Vailla vakinaista asuntoa ryn kirjallinen
lausunto valtiovarainvaliokunnan asunto- ja
ympäristöjaokselle
HE 131/2014 vp valtion talousarvioksi vuodelle
2015 / luku 35:20 Yhdyskunnat, rakentaminen
ja asuminen
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