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Kinaporinkatu 2 D, 3. krs.
00500 Helsinki
toimisto(at)vvary.fi
Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
050 407 9702
Järjestösihteeri
Vlada Petrovskaja
050 407 9703
Tiedottaja ja
toimitussihteeri
Heidi Meriläinen
044 773 4700
Asumisneuvoja
Ulla Pyyvaara
050 443 0102
asumisasiat(at)vvary.fi
Aluetyöntekijä ja
Omat Avaimet2 -hanke
Carole Brady
050 443 1063
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lussa oli Asuntola ja Juhani Roiha. Oli
myös tahto muuttaa asuntoloiden jokapäiväisiä käytäntöjä ja perimmäisenä
tavoitteena poistaa asuntolat. Tuosta joulukuusta
on kulunut 30 vuotta, eikä suotta. VVA ry toimii
monipuolisesti asunnottomien elinolojen parantamiseksi. Yhdistyksen henkilökunta on motivoitunutta ja tekee työtä ”sydämellään”, vaivojaan
säästelemättä.
Asuntoloissa ovat puhaltaneet uudet tuulet.
Pääkaupunkiseudulla ja muuallakin on ensinnäkin nimet muuttuneet asumisyksiköiksi- tai palveluiksi. Pääkaupunki on uusinut asuntoloitaan siten,
että asukkaalla on oma tila avaimineen. Lisäksi on
yleisesti ottaen keittomahdollisuus, suihku ja WC.
Tärkeää on myös se, että oven voi lukita, jolloin
tahtoessaan voi vetäytyä omaan rauhaansa. Tehdään myös vuokrasopimus, jolloin on mahdollisuus saada asumistukea.
Asunnottomien tilanne maassamme on lukumääräisesti mitattuna pysynyt vuosikaudet

Matalan kynnyksen toiminta
Jussi Lehtonen
050 373 0920
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija
Heini Puuronen
044 2603818
Yökeskus Kalkkers
Vaasankatu 5, 00500 Hki
050 443 1068
Liikkuva tuki
ja palveluohjaus
Ohjaaja Juhani Haapamäki
044 520 7870
liikkuvatuki(at)vvary.fi
VEPA
Vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan keskus
Vaasankatu 5 (katutaso)
050 443 1065
Yökiitäjä
Etsivän työn tiimi
050 528 2013
Sällikoti
Helsinginkatu 50, Cecilia-talo
050 443 1060
Junailijankujan
asumisyksikkö
044 792 4650

”Vartiosaari on valtakunnallisesti
merkittävä kulttuuriympäristö. Sen
rakennusperintö ja luonnonperintö
muodostavat korvaamattoman
kokonaisuuden. Helsingin
kaupunginvaltuuston hyväksymä
osayleiskaava mahdollistaa jopa 7000
asukkaan asuinalueen rakentamisen, mikä
tuhoaa saaren luonteen ja ympäristön
täysin. Saarta olisi mahdollista kehittää
myös olevan ympäristön huomioivalla
pienimuotoisella rakentamisella.”

samana. Vuosi vuoden
jälkeen kirjataan ARAn
toimesta 7000 – 8000
asunnotonta. Tämä on
kuin luonnonilmiö, jolle
kukaan ei mitään voi.
Tahtotila, että nyt riittää, puuttuu.
Paikallisesti, Helsinki-lasien läpi katsoen,
kaupungilla on kyllä resurssit ratkaisuun, mutta
tahtoa ei. Asunto kuuluu ihmisoikeuksiin ilmasto-olosuhteissa, joissa elämme. Helsingin 3550
asunnotonta odottaa kaupunginisien ja -äitien
pikaisia toimenpiteitä. Asunnottomuuden pitkittyessä, myös ongelmat lisääntyvät.
Haluan toivottaa lukijoille
erinomaista vuotta 2017!
Päätoimittaja Reijo Pipinen

k u u k a u d e n
a s u t o n

Museoviraston valitus Helsingin
hallinto-oikeudelle Vartiosaaren
osayleiskaavasta on Museoviraston
verkkosivuilla osoitteessa http://www.nba.
fi/fi/File/3075/mvn-valitus-vartiosaarenosayleiskaavasta.pdf” © Museovirasto

ASUKKI. ASUNNOTTOMAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1987. Päätoimittaja Reijo Pipinen Vastaava päätoimittaja Sanna Tiivola Toimitussihteeri Heidi Meriläinen Taitto Jarkko Lavila
Lehteen kirjoitti Johnny-Kai Forssell, Esa Uusi-Kerttula, Vlada Petrovskaja, Satu Manninen, Juhani Haapamäki, Pasi Kammonen, Jorma Korhonen, Ulla Pyyvaara, Tapsa P., Juhani Tiilikainen, Sanna
Tiivola, Anja Nysten, Vilja Harala, Liisa Kärki, Carole Brady, Hanna Pieviläinen, Jonna Parikka, Marjut Klinga, Lilli Temisevä, Katja Ketola ja Kukka Eskola Lehden kannet Darina Rodionova Julkaisija
Vailla vakinaista asuntoa ry. Toimituksen yhteystiedot ks. toimitussihteeri Painopaikka Lehtisepät Oy Painos 2000 kpl
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OLIPA KERRAN SAARI
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a oikeastaan oli ollut jo hyvin
kauan. Meren rannalla, kivenheiton päässä mantereesta, Itä-Helsingin turvaisassa kainalossa.
Optimistinen, karjalais-savolais-stadilainen Jussi Roiha, joka oli äskettäin raitistunut ja ollut mukana perustamassa asunnottomien asioita ajavaa yhdistystä, etsi uusia
mahdollisuuksia auttaakseen vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä löytämään vahvuutensa.
Hän löysi saaren, jossa silloin 80-luvulla oli
kovaa vauhtia lahoavia taloja. Monet niistä
olivat loistonsa aikoina olleet upeita rakennuksia. Noihin aikoihin kaupunki antoi ränsistyviä taloja vuokralle yhdistyksille, vuokraan lisättiin kunnostusvelvoite.
Roiha iski silmänsä pienehköön purkutuomion saaneeseen taloon, joka oli aiemmin
ollut Villa Tirrebo tilaan kuuluva huvilanvartijan asunto. Talon toisesta päädystä oli
katto romahtanut, muuri oli palasina ja oravat olivat muuttaneet talon raunioihin asumaan. Jussi katsoi taloa ja päätti: ”Tuosta
rakennamme yhden naulan periaatteella
talon.” Mikä tuo periaate oikein oli? ”No,
tuomme Hakaniemen torilta puliukkoja ja
annamme heille vasarat. Jos jokainen jaksaa
lyödä yhden naulan ja alla sattuu olemaan
lautaa, niin siitä se mökki saadaan pystyyn.”
Jussia pidettiin pähkähulluna. Hän kuitenkin tiesi, että monet niin sanotut ”puliukot” olivat enemmän tai vähemmän kokeneita rakentajia. Lisäksi monet maalta

Helsinkiin muuttaneet tarvitsivat luonnon rauhaa, jossa pystyisivät jälleen selvin
päin suunnittelemaan paitsi yhteistä rakennusta myös omaa elämäänsä. Jos talon voi
saada kuntoon, voi ehkä myös asiansa saada
kuntoon.
Jussi oli elämänsä ihmemaassa. Hän näki
saaren yhteisölliset mahdollisuudet. Saaressa
oli muitakin tahoja, jotka käyttivät luonnon
kuntouttavia mahdollisuuksia. Toiminnallisuus ja luonnon keskellä oleminen auttoivat
rauhoittumaan ja löytämään uusia kiintopisteitä. Nykyään tutkimukset kertovat, että
luonnonympäristö alentaa stressiä ja vähentää esimerkiksi sydänsairauksia. Ennen tämä
kaikki tiedettiin ja tunnettiin omalla sydämellä. Hoitavalla luonnolla on rauhoittava
vaikutus.
Onpa saareen kehitetty luontopolkukin,
joka on palkittu Suomen parhaana luontopolkuna. Se antaa monipuolisen kuvan eri
biotoopeista ja geologisista muodostumista.
Saaren keskiosissa on säilynyt luonnonti-

LIITY
JÄSENEKSI!

JÄSENMAKSU 10€
SISÄLTÄÄ
ASUKKI-LEHDEN
KOTIIN KANNETTUNA!

lainen alue, jonka lehvistössä asustaa pöllöjä,
haukkoja, tikkoja ja pienempiä visertäjiä.
Saaren sammalilla ja jäkälillä myllertää siilejä, jäniksiä, kettuja, myyriä, liskoja, mäyriä
ja supeja, puhumattakaan hyönteislajistosta.
Sieltä on ammennettu voimaa heikoissa voimavaroissa oleville ihmisille. Tällaisen luonnonvaraisena säilyneen pienen maapalan
säilyminen kokonaisuudessaan 82-hehtaarin suuruisella saarella on ollut mahdollista,
koska saareen ei ole ollut siltaa ja jatkuvaa
liikennettä. Luonnonympäristöstä olisi voinut olla vielä enemmän iloa kaupunkilaisille,
mikäli aluetta olisi päätetty kehittää ulkoilualueena. Näillä näkymin saaren luonnontilaiseen osaan tullaan rakentamaan asuntoja
noin 7000 asukkaalle. Ylimitoitetun rakentamisen ja raitiotien tuominen saarelle vie
luonnon parantavat vaikutukset mennessään. Sen pituinen se.

Maksun voi suorittaa:
- Vva ry:n toimistoon
- Pyytää laskun ottamalla
yhteyttä toimistoon sähköpostitse:
toimisto_(at)_vvary.fi
- Tai voit maksaa
suoraan yhdistyksen
tilille 800017-70535301
- Viestikenttään nimi & osoite
tai mahdollisen lahjatilauksen
saajan nimi & osoite

Tarinan kertoi Anja Nysten
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ASUKKI-LEHTI/ toimisto
KINAPORINKATU 2 D 3. krs
00500 HELSINKI
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ELÄMÄÄ METSÄSSÄ
Venäläinen valokuvataiteilija Danila Tkachenko kuvasti sarjassaan
Escap ihmisiä jotka ovat jättäneet sivilisaation ja muuttaneet asumaan
metsään. Valokuvasarja oli esillä Helsingissä Poliittisen valokuvan
festivaalilla vuonna 2015.

K

uinka kiinnostuit metsissä asuvista ihmisistä?
Vietin kerran kuukauden erämaassa, se ei ollut tarkoitukseni, vaan eksyin
vahingossa. Se oli hyvin vahva kokemus, joka
sai minut miettimään uudelleen elämäntapaani
ja tapaani hahmottaa maailmaa.
Millaisia syitä kuvaamillasi ihmisillä on ollut jättää sivilisaatio ja muuttaa asumaan metsään?
Syyt ovat erilaisia: uskonto, ideologia, poliittinen protesti, hermoromahdus. Mutta yhdistävä tekijä on ollut pettyminen moderniin

TYRSKYJEN PÄRSKEESSÄ SAARISTOMERELLÄ

MIETINPÄ VAAN

yhteiskuntaan, joten he päättivät irtautua
siitä ja elää omaa elämäänsä yhteiskunnan
ulkopuolella.
Käsittelet kuvasarjallasi myös vapauden kysymystä, sitä voiko ihminen olla
vapaa sosiaalisessa yhteisössä. Miksi
vapaus on tärkeää, eläähän suurin osa
eläinlajeista laumoissa koska se on tärkeää selviytymisen kannalta?
Ihmiset eroavat eläimistä siinä että he haluavat jatkuvaa kehitystä. Ja siksi vapaus saavuttamaton ideaali.
Miten kuvaamisesi ihmisten elo luonnossa sujuu, miten he asuvat, miten löytävät ruokaa?
He rakensivat asumuksia materiaaleista joita sattuivat löytämään
luonnosta, ruokaa he saivat viljelemällä, metsästämällä ja poimimalla
marjoja.
M u i s s a k i n p ro j e k t e i s sasi olet käsitellyt kriittisesti
materialistista yhteiskuntaa, esimerkiksi kuvasarjasi
”Restricted areas” käsittelee
jatkuvan teknisen kehityksen
kääntöpuolta, raunioituneita
lentokoneita ja hylättyjä tutkimuslaitoksia. Millaisena näet
ihmiskunnan tulevaisuuden?
Ihminen on kuolevainen ja haluaa
käyttää elämänsä kehittymiseen ja eteenpäin menemiseen. En näe sitä hyvänä tai
pahana.
Mikä on seuraava
projektisi?
Tällä hetkellä työskentelen
muutaman projektin parissa.
Yksi niistä käsittelee kulutusyhteiskuntaa ja koostuu muotokuvista. Toinen projekti liittyy venäläisiin kyliin.
Satu Manninen

E

lämme merkillisiä aikoja. 73 hallitusta on muutamaa lukuun
ottamatta istunut kohtalaisella
menestyksellä maan päättäjinä ennen tätä
poliittista irvikuvaa, joka nyt pitelee ohjaksia. Sen toiminta näyttää vierestä katsoen
siltä, että nöösipojat ovat leikkiensä välissä
istuneet ajurin pukille ja jokainen miettii, että kuinkas sitä hepoa oikein pitääkään ajaa? Kukaan ei kehtaa tunnustaa
että -en minä vaan tiedä, olen vaan tietävinäni. Osa pehtooreista ja talonisännistä
myhäilee vieressä, kun uusi sukupolvi koittaa muuttaa aiempien polvien tekemän
työn nykyajan trendeihin sopivaksi.
He eivät kuitenkaan taida ymmärtää,
että ellei historiasta opita mitään, niin
kaikki mikä on ennen ollut, tulee tapahtumaan uudelleen. Harvaa suomalaista
miellyttää se, että eduskunnasta on tullut lähestulkoon pentuparkki. Ei heidän
ikiensä vuoksi, vaan siksi, että varsinkin
”suuret johtajat” kulkevat jos ei nyt kultaniin ainakin hopealusikka suussaan rinta
rottingilla ja nenä kohti taivaita, ollen sitä
mieltä että jonkun onnettoman vaaliuurnaan tiputtaman lapun vuoksi heillä on
lupa mennen tullen kylmästi pudottaa toiset polvilleen tai suoda haluamilleen ryhmille mannaa ja mammonaa olan takaa.
Sipilän leuhake irvailee lehdissä, että
kansalaiset ovat päässeet yltiöpäisyydestä apatian kautta kohti luovuuden
tilaa. Yltiöpäisyyttä on havaittu eniten SOS:n omassa ja heidän peesaajiensa toiminnassa. Apatia taas on ollut
päättäjien itse aiheuttama väistämätön
ilmiö. Luovuuden tilaa hallituksen sen
sijaan ei kannata hehkuttaa, koska luovuus ja sekopäisyys ja ovat kaksi eri asiaa.
Poliittisesti sitoutumaton kansanliike Joukkovoima ansaitseekin suuren ja nöyrän
kiitoksen, sillä erilaisine alaryhmineen se
on toiminut unilukkarina ja saanut ihmiset heräämään kaduille ja barrikaadeille.
Hallituksen kulisseissa sen sijaan käy kova
pulina. Niin kova että tyytymättömyys sen
toimintaan kantautuu muidenkin korviin.
Eroaisivat nyt suosiolla, ettei kansalaisten
tarvitse käyttää kohtuuttomasti aikaa heidän toimiensa valvomiseen.
Liisa Kärki

Y

-Säätiö kutsui asukkaat purjehtimaan
kesällä 2016 Suomen Purjelaivasäätiön S/T Kuunari Helenalle.
Purjehdukselle oli avoin haku ja sitä tarjottiin
Y-Säätiön ja Y-Säätiön yhteistyökumppaneiden alle 29-vuotialle täysi-ikäisille asukkaille.
Mukaan mahtui 15 innokasta purjehtijaa.
Ryhmä tapasi ennen purjehdusta kaksi kertaa, ja tapaamisissa valmistauduttiin tulevan
retken odotuksista yhdessä keskustellen ja
tutustumalla kanssamatkustajiin. Viisipäiväiselle purjehdukselle lähdettiin Turusta, matkareitti oli suunniteltu kelin ja tuulen mukaan.
Se kulki Nauvon, Katanpään ja Houtskärin
kautta takaisin Turkuun.
Purjehduksen miehistöön kuuluivat nuorten lisäksi Suomen Purjelaivasäätiön
nelihenkinen henkilökunta, kolme Y-Säätiön edustajaa sekä kaksi Gastia. Gastit ovat
Suomen Nuorisopurjehtijoiden kouluttamia
aikaisemmilla purjehduksilla mukana olleita
mentoreita. Purjehtijat jaettiin ryhmiin, joissa

he osallistuivat purjehdukseen ja muihin purjelaivan päivittäisiin tehtäviin. Aamuisin nostettiin purjeet ja suunnattiin kohti seuraavaa
etappia. Iltapäivisin oli mahdollisuus tutustua
vierasvenesatamien ympäristöihin, saunoa ja
yöt nukuttiin laiturikiinnityksessä.
Viimeinen yö purjehdittiin osallistujien
toiveesta vahtivuorojen kipparoimana. Matkan aikana saatiin uusia kavereita, koettiin
uusia asioita ja opittiin purjehduksen saloja.
Merellinen ympäristö tarjosi nuorille seikkailuelämyksiä ja retken aikana uskaltauduttiin
haastamaan itseään poikkeuksellisissa olosuhteissa. Purjehdus oli osallistujilleen huikea
kokemus, jossa jokainen seilori oli tärkeä osa
purjelaivan miehistöä. Ensi kesänä purjehditaan taas! Kesän 2017 purjehduksista tulossa
tietoa Y-Säätiön verkkosivuille alkuvuodesta.
Lilli Temisevä
Asukassihteeri
Y-Säätiö | Y-Foundation

Kolumni

HALVALLE MENEE

ALAN MIEHET, raittiiksi pelästyneet,
keskustelivat jälleen alkoholista. Mietittiin
vanhan alkoholipolitiikan aikoja. Kun oli
se viinakortti, ja kun olutta sai ennen kahtatoista vain voileivän kera. Ja kun Vineton kellot kumahtivat kahtatoista, alkoi se
ottaminen oikeasti.
Nyt olivat aiheena huokeat tilaukset,
teho kontra hinta. Ilmassa leijuivat sellaiset lajikkeet kuten Rom Cassis, Gambina,
Sorbus ja ne muut.
Miehet naapuripöydissä, puvuissaan ja
kravateissaan, kiskoivat jallukolaa ja mitä
lie kuulalaakereita.
Kaiken ylle Jaska löi halvimman tilauksen pöytään: Ikkuna auki, aamulehti, lasi
vettä, vessan avain ja radio kovemmalle!
Jos joku hairahtui tilaamaan ruokaa,
ajettiin hänet johonkin nurkkapöytään
häpeämään.

Sitten arvottiin, kuka lähtee asialle
puotiin.
Jossakin vaiheessa alkoi jokapäiväinen,
urheiluaiheinen, tietokilpailu. Sitten iltapäivälehden kymmenen kysymystä.
Nämä päättyivät säännönmukaisesti
kovaääniseen riitelyyn.
Matias oli käynyt isolla kirkolla, stadissa.
Innokkaana hän kertoili miten Hotelli Tornissa oli sellainen oikein Amerikanbaari.
Grogilasin jääpaloissakin oli reikä.
Hanski totesi kuivasti, että mitäs tuo.
Minä olen ollut sellaisen kanssa naimisissa
kaksikymmentä vuotta!
Kuukauden päästä Matias, palattuaan
sukuloimasta Kanadasta, uhosi kuinka halpaa olut oli siellä.
Hanski lyttäsi kertojan muistuttamalla
tälle, että unohdat siitä matkakulut.
Joku teki varsinaisen kardinaalimunauk-

sen. Siihen aikaan
tarjoilijoilla on kireä
musta hame, valkoinen pusero ja liina
käsivarrella.
Tämä joku ei voinut vastustaa kiusausta, kun tarjoilija purjehti pöydän
ohi. Hän läpsäisi tätä
takamukselle.
Tarjoilija pysähtyi, katsoi viileästi läpsäyttäjää, huitaisi tätä
liinalla päin pläsiä ja sanoi, että herra on
hyvä ja roplaa omaa persettään.
Ja kyllä meille nauru maittoi.
Johnny-Kai Forssell
johnnymoi@luukku.com
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HELSINGIN ASUNNOTTOMIEN YÖN
PÄÄTAPAHTUMA TÄYTTI DALLAPÉNPUISTON!

T

änä vuonna Helsingin Asunnottomien yön teemana oli asunnottomuuden ennaltaehkäisy, jonka
ympärille rakentuivat tapahtuman puheet,
kannanotot ja esitykset.
Helsingin päätapahtuman suojelijana
toimi Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö
Tapahtumapaikassa Dallapénpuistossa
mukana olleet lukuisat järjestöt tarjosivat
kaikille tapahtumaan osallistuneille tukea,
ohjausta ja neuvontaa sekä konkreettista
apua elämäntilanteeseen.
Tapahtumapäivänä järjestöt ja matalan

kynnyksen paikat pidensivät aukiolojaan ja Keidas ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Tukikohta,
tarjosivat erilaisia extrapalveluja asunnot- Stydi ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, Sininauhasäätiön Spotti, Helsintomille, asunnottomuutta kokeneille
gin Diakonissalaitos, Oranssi
ja asumisyksiköissä asuville henkilöille.
ottomuus ry, Harjun Nuorisotalo, Ruon
n
u
s
a
#
kaa ei aseita, Punainen Risti,
2016 vuoden HelMoniheli ry, Helsingin kausingin päätapahtupunki, Brother Christmas, Helsingin Sosiaalimassa arvioidaan käynen oikeudenmukaisuus, RECCI, Fight the flour,
vän yhteensä noin 2500 henkilöä.
Helsingin päätapahtumaa jär- Siivouspäivä, Helsingin seurakuntayhtymä/erijestämässä olivat mukana: Helsingin tyisdiakonia, Laurea, Helfem, LUSH Finland,
klubitalo, KRIS Etelä-Suomi ry, KRITS krimi- Ehyt ry, MARS Finland OY, Suojapirtti ry, Parnaalihuollon tukisäätiö, Sininauhasäätiö, Vihreä tiolippukunta Maahiset ry, Kultti ry, Seiska -lehti,
Hirundo, Lähityö, Baghdad Barbers, Essi Tolonen, Pirjo Kankainen.

Erityinen kiitos kuuluu
päätapahtumaa tukeville
henkilöille ja yhteisöille!
Senni Moilanen, Juontajat Miika Pettersson ja
Tiina-Rakel Liekki, Imitaattori Tuomas Heikkilä, Sini Aalto, Hursti, Stick Deep, Hilma,
Piispa Irja Askola, Bizzyiam, kuoro Grex Musicus, Tuliryhmä Belenos, Rhythms of Resistance, Napoleon Says, Jouko Karjalainen, Topi
Saha, Tommi Läntinen, Olavi Uusivirta, Helen
OY, Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL,
Urtekram, Roihuvuori seura, Gimme a Break,
Cackuja, Vernissa kahvila, Varusteleka, Seiska-lehti, Tikkurilan yliveto, Munkan K-kauppa,
Harjun nuorisotalo, R-kioski: Ari Pellilä, Hety,
HYY, Oranssi ry, Mothership Of Work, Asukastalo Saunabaari, Sukita koditon -kampanja,
Elina Tuomi, Rõõm, Koilis-Helsingin punavihreä kupla, Vilja Harala.

KIITÄMME myös kaikkia
yksittäisiä tukijoita,
jotka tuitte Helsingin
Asunnottomien yön
päätapahtumaa, lahjoititte
tuotteita ja rahaa, osaamista
ja aikaanne!

ainen
i Lappal
Kuvat: Jan

& Camilla

Hanhirova
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TÄNÄ VUONNA YHTEENSÄ 24 PAIKKAKUNTAA
OSALLISTUI VALTAKUNNALLISEEN ASUNNOTTOMIEN YÖHÖN:
Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kajaani, Karjaa, Kirkkonummi, Kotka, Kuopio, Lahti,
Loviisa, Mikkeli, Oulu, Pirkkala, Pori, Riihimäki, Rauma, Salo, Tampere, Turku ja Vantaa.
Kiitämme kaikkia hienoista tapahtumista!

Palautetta Asunnottomien yöstä
Tapahtuma onnistui asunnottomuusilmiön esille tuomisessa
Täysin samaa mieltä – 13 kpl
Jokseenkin samaa mieltä – 10 kpl
Jokseenkin eri mieltä – 1 kpl
Täysin eri mieltä – 0 kpl
Asunnottomien yö on tarpeellinen tapahtuma
Make Tommila.

KOLMAS
SUMPPITEMPAUS
ASUNNOTTOMIEN YÖNÄ!

J

#asunnott
ärjestön Vihomienyo
doinkotiin
varaihankintakampanjan kolmas Sumppitempaus järjestettiin 17.10 YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä ja valtakunnallisena
Asunnottomien yönä!
Kiitämme kaikkia 12 mahtavaa kahvilaa, jotka osallistuivat Vva ry:n Sumppitempaukseen asunnottomien
hyväksi: Kaffila Bokvillan, Plaza Mocca, Good Life Coffee,
Makers Kahvila, Cafe Pequeño, Rupla Kallio ja Rupla Rööperi, Roots Helsinki, Street Gastro, Cafe Talo, Kahvitupa Laurentius, Hilpeä Kahvikissa, Kulttuurikahvila Laituri!
Sumppitempauksesta järjestölle lahjoitettu kahvimyyntituotto käytetään Yökeskus Kalkkersin
aukioloon jouluna. Kiitämme kaikkia Sumpittelijoita
tempaukseen osallistumisesta!

Täysin samaa mieltä – 23 kpl
Jokseenkin samaa mieltä – 1 kpl
Jokseenkin eri mieltä – 0 kpl
Täysin eri mieltä – 0 kpl
”Toivoisin jatkoonkin jotakin Vilja Haralan näyttelyn
tyyppistä. Asunnottomien/asunnottomuuden kokeneiden haastatteluita lisää. Asunnottomat voisivat
myös itse osallistua/esittää kysymyksiä poliittisissa
paneeleissa, joita olisi hyvä järjestää jatkossakin.
Asian esille tuominen siitä, että asunnottomat ovat
keskenään hyvin erilaisia ja joutuvat asunnottomaksi
hyvin erilaisissa elämäntilanteissa on äärimmäisen
tärkeää.”

Sumppitempauksen poste
rikilpailuun osallistui neljä
taiteilijaa ja
haluamme kiittää heitä
mainiosta työstä: Kirsi Rä
sänen (vasemmalla),
Maria Paldanius (alla oik
ealla), Nikodeemus Touk
ola
(alla vasemmalla) ja
posterikilpailun voittaja
Santeri Eloranta (ylinnä)!

Nuorten Musapajan bändi.

P

orin Asunnottomien yön tapah- yhdistyksen portille klo 18.00. Tarjolla
tuma järjestettiin Porin Seudun oli hernekeittoa, makkaraa, kahvia, pulTyöttömien Yhdistyksellä, järjestä- laa ja leipää. Suurin osa tarjottavista oli
jinä toimivat lisäksi mm. Porin Sininauha, saatu lahjoituksina eri kaupoista.
A-kilta, Elämän Eliksiiri ry ja DIAKin
Sisätiloissa oli illan ohjelmassa puheenLähde mukaan -hanke. Tapahtuma on vuoroja,
joita käyttivät mm. kansanjärjestetty Porissa ensimedustaja Jari Myllymäisen kerran vuonna
koski, TYP-päällikkö
t
le
u
t
e
m
m
a
t
2002. Tulet syttyivät
Pekka Heinonen,
y
#syt

asumisneuvoja Petri Ahonen, Teljän
seurakunnan diakonityöntekijä Tiina
Kulha ja yhdistyksen Armi Kannisto.
Juontajana toimi paikallinen vaikuttaja
Raisa Ranta. Illan musiikkitarjonnasta
vastasivat muusikko-lauluntekijä Make
Tommila sekä nuorten Musapajan
oma bändi.
Katja Ketola

Ei
kui-vaa

taittoa
Graafinen suunnittelu
jarkkolavila.net
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Arska oli aika

V

ailla vakinaista asuntoa ry täyttää 16.12. 2016 30 vuotta. Päivä
on sikäli historiallinen, että myös
Raha-automaattiyhdistys viettää päätösjuhliaan samana päivänä. Kun Vva ry
perustettiin Lauttasaaren tukikodissa
16.12.1986, perustajat arvelivat että yhdistys
tekee itsensä pian tarpeettomaksi. Asukkaat
pelkäsivät myös, että osallistuminen aktiiviseen yhdistystoimintaan voisi aiheuttaa vaikeuksia asumiseen. Yhdistys rekisteröitiin
virallisesti vasta vuonna 1988. Samankaltainen prosessikulku tapahtui myös asunnottomien oman eurooppalaisen organisaation
HoPen kanssa, jonka rekisteröiminen kesti
kaksi vuotta sen perustamisesta.
Vva ry perustettiin, jotta jokaiselle järjestyy
mahdollisuus itsenäiseen asumiseen ja yhteismajoituksesta päästään eroon. Yhdistyksen
tarkoituksena oli myös turvata päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asumisoikeus.
Asunnottomuuden hoitamisesta vastaavat
ministerit ovat eri vuosina pyrkineet poista-

mäisen kerran, työskennellessäni sen järjestömaan asunnottomuuden kokonaan. Vuonna sihteerinä vuonna 1996 ja juuri valmistuneena
2010 asuntoministeri Jan Vapaavuori oli sosiaalikasvattajana, hämmästyneenä esittelin
sen verran viisas mies että asetti neljän viisaan kuinka tämä yhdistys ihan oikeasti uskoo, että
miehen ryhmän, joka
Arska voi asua itsetuli samaan tulokseen
näisesti. PerustajajäT arina kertoo , että J uhani
kuin asunnottomat R oiha ajoi veneellä H akaniemen senen Juhani Roihan
perustaessaan yhdis- torille , otti miehiltä pullot pois sanoin: ”Juo mies
tystä. Yhteismajoivettä taikka viinaa,
ja antoi tilalle vasarat .
tuksesta pitää päästä
asunto pitää olla”.
eroon ja kaikille tulee
Juhani Roiha oli
järjestää mahdollisuus itsenäiseen asumiseen. käytännöllinen visionääri, joka halusi että
asiat tapahtuvat myös konkreettisesti. Lista on
Juo mies vettä taikka
vaikuttava; Lauttasaaren tukikotiin rakennetviinaa – asunto pitää olla!
tiin laituri, kun muuten ei päästy kalaan. VarVahva osallisuuden eetos on kulkenut vaikut- tiosaareen rakennettiin huvila, jotta saatiin
tamistoiminnan kanssa läpi koko yhdistyksen ihmisille tekemistä ja asunto. Vankiloista haethistorian. Ensimmäiset 10 vuotta yhdistys tiin vankeja saareen virkistymään, perustettoimi kokonaan vapaaehtoisvoimin, vuonna tiin asunnottoman yksineläjän lehti Asukki,
1994 yhdistyksessä työskenteli 2 palkallista joka taitettiin käsin ja toimitettiin neljä kertaa
työntekijää – tänään 36, joista osalla on asun- vuodessa ja jaettiin kaikkiin asuntoloihin, liinottomuustausta. Tarina kertoo, että Juhani tyttiin eurooppalaisen kattojärjestön Feantsan
Roiha ajoi veneellä Hakaniemen torille, otti jäseneksi, perustettiin Asunnottomien Yö
miehiltä pullot pois ja antoi tilalle vasarat.
-tapahtuma, grillattiin härkä eduskuntatalon
Kun esittelin yhdistyksen toimintaa ensim- edessä, perustettiin taitojenvaihtoverstas, jotta

nussa,
pystytettiin Villa Valo mökki
Kiasman eteen ja löydettiin
kokonaan yhteiskunnan ulkopuolella elävät asunnottomat, testattiin
asunnottoman kärryä Suomen talvessa, ostettiin linja-auto ja perustettiin siihen liikkuva yökahvila
Yökiitäjä Lepakko, jotta päästiin vieläkin lähemmäs asunnottomia, perustettiin Sällikoti, jotta
Arska sai asunnon vaikkei lopettanut juomista, suunniteltiin konseptikilpailuun asumisyksikkö, jotta
Arska saa sellaisen asunnon kuin
haluaa…

”Yhdistys ei ole vielä
tehnyt itseään
tarpeettomaksi, mutta
se on tehnyt jäsenistään
tarpeellisia”
puutyötaidot saatiin siirrettyä eteenpäin, yökahvila Kalkkers yön kulkijoille, jotta kenenkään ei tarvitsisi yöpyä ulkona, avattiin Arskan
Pesula jotta Arska ei haise pahalta raitiovau-

Eräs Sällikotiin muuttanut mies suivaantui, kun sen tiloihin siirrettyyn
taitojenvaihtoverstaaseen ei saatu kytkettyä voimavirtaa koneiden käyttöä varten.
Hän pyysi arkkitehdiltä piirustukset ja haki
rakennusluvan ja niin saareen rakennettiin

verstas, johon koneet
siirrettiin. Verstasrakennusta varten saareen piti mm. kuljettaa
pitkä parru. Pari miestä
keksi, että parru voitaisiin kuljettaa etsivän
työn käytöstä poistetulla linja-autolla. Parru
ei mahtunut autoon,
mutta miehet ratkaisivat asian sahaamalla
linja-auton perään parrun mentävän aukon.
Vva ry:n Vartiosaaressa on työskennellyt
useina kesinä henkilöitä,
jotka ovat suorittaneet
samalla ns. koevapausrangaistusta. Koevapaudessa olevat henkilöt ovat mm. korjanneet
saunan ja aitan sekä
rakentaneet verstaan.
Yksi mies keksi saunaremontin yhteydessä,
että kiukaan taakse voisi
tehdä luonnonkivistä seinän ja sanoi että
tekee sen, jos joku hakee merestä kivet. Toinen mies sanoi että hakee kivet, jos saa riittävän pitkät saappaat.
Yhdistyksen historia on täynnä samankaltaisia tarinoita, jonka vuoksi yhdistyksen toiminta on koko ajan pysynyt aktiivisena. Ihmisille on annettu tilaa toimia, vaikka kaikki ei
ole aina mennyt kuin Strömsössä. Luovissa
prosesseissa pitää olla tilaa myös epäonnistumisille sekä ihmisten pitää saada kantaa vastuu myös epäonnistumisistaan, kuten eräs
yhdistyksen työntekijä on osuvasti todennut.
Ympäröivä maailma kilpailutuksineen,
sote-uudistuksineen, rahoitusmuutoksineen
sekä asunnottomuuskuvan muuttuminen
yhä monimuotoisemmaksi tulevat määrittämään paljon, millä ehdoin yhdistys voi jatkaa tästä eteenpäin.
Mutta yksi on varmaa: Arska on kanssamme loppuun saakka.
30-vuotisjuhlapäivänä jäseniä, vapaaehtoisia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä,
yhteistyökumppaneita sekä tukijoita syvästi
kiittäen,
Sanna Tiivola
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Jarkka Saaristo teki Vartiosaareen saunan melkein 30 vuotta sitten. Asukki haastatteli Jarkkaa, mitä vuosien aikana tapahtui ja mitä hänelle kuuluu nyt.

O

lin silloin vuonna 1990 opiskelemassa aikuiskoulutuskeskuksessa, kun opettaja kysyi, että kuka haluaisi lähteä tällaiseen
projektiin? Minä läksin ja oltiin Jussi Roihan kanssa silloin
pitkään saaressa. Sitten tuli ero, mutta mä valmistuin kuitenkin sieltä
aikuiskoulutuskeskuksesta. Jäin pojan kanssa kaksin ja muut kysyivät
aina missä olin, kun olin jonkun verran poissa. Mä sinnittelin neljä
kuukautta, lenkkeilin ja olin pojan kanssa. Sitten tuli häätö, meillä
oli sellainen rivitalon pätkä. Poika muutti mummon luo. Mä pääsin asumaan Vantaalle sellaiseen tosi rähjäiseen taloon, jossa rotat
juoksi ympäriinsä. Lopulta se kämppä paloi.
Sitten alkoi asuntolakierre; Koisonranta – Rälläkkä - Sahaajankatu; mä lensin sieltäkin ulos, kun siellä ei saanut juoda ja aina yritettiin salakuljettaa se pullo sinne. Sitten mä pääsin tänne Sällikotiin. Saaressa en oo käynyt sen saunanrakennusprojektin jälkeen.
Nyt mä oon tosi tyytyväinen ja on katto pään päällä. Aiemminkin oli, mutta se oli semmoista ja tämmöistä. Nyt on hyvä.
Jarkkaa haastatteli Sanna

Liikuvantuen tuen ja
palveluohjauksen historiaa 2009–2016

T

yömallin juuret juontavat Vaasankadulla vuonna 2009 toimineelle Kohtaamispaikka-toiminnalle, jossa
aloitin työni Vva ry:lla ohjaajana. Työparinani oli nykyisen Asumisneuvonnan ohjaaja
Ulla Pyyvaara. Ullan kanssa teimme kävijätyötä, jossa tavoite oli kohdata ihmisiä, joiden
vaikeisiin elämäntilanteeseen haettiin ratkaisukeskeisen työskentelyn kautta vaihtoehtoja.
Havaitsimme konkreettisen ja nopean palveluihin ohjaamisten tarpeen. Ohjaamisten
aikana avautuivat luottamukselliset keskustelut ja palveluohjauksellisen työmallin tarve
jatkossa, kun akuuttien julkisten palveluiden
kontakti oli saavutettu. Tuen tarpeiden laajuus nousi esiin, ulos fyysisestä Kohtaamispaikan ympäristöstä tukemaan asiointeja.
Liikkuvantuen ja palveluohjauksen käsite
alkoi vähitellen vakiintua ja vahvistua Vva
ry:n yhdeksi toimintamalliksi matalan kynnyksen työssä. Toteutuakseen tämä edellyttää matalaa profiilia työmalliparin siirtämisessä eri fasiliteetteihin ja ”juurruttamisessa”
osaksi syrjäytymisen vastaista työskentelyä.

Kohdattaville on useimmiten tärkeää autonomian säilyminen ja oman itsensä ensisijaiselle kuulemiselle ja näkymiselle syntyvän
ilmapiirin läsnäolo.
Yksilönä kuulluksi ja nähdyksi tuleminen
asetetaan ensisijaiseksi työn tavoitteita suunniteltaessa. Lähtökohta ei kuitenkaan sulje
pois pidemmän aikavälin tavoitteita aloittaa
muiden palveluiden piiriin pääseminen, kun
siihen löytyy jaksamista ja motivaatiota.
Liikkuvatuki ja Palveluohjaus on kontaktissa ja verkostoyhteistyössä monen julkisen palvelujärjestelmän toimijan, sekä kolmannen sektorin järjestöjen ja seurakuntien
kanssa. Kaikkia tarvitaan ja kaikilla on paikkansa. Tänä vuonna aloitti myös vertaiskokemuksen omaava henkilö ja tavoite olisi saada
pysyvyyttä vertaistyöntekijän mukana olemiselle kesän jälkeenkin.
Liikkuvantuen ja Palveluohjauksen työtä
pyritään tekemään mahdollisimman matalalla profiililla edelleen. Raportoinnin kautta
pyritään tuomaan rahoittajalle ja myös päättäjille esille niitä tilanteita, joissa ihmisiä
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yhteiskunnassamme elää. Ihmisiä voidaan
tukea kuunnellen ja edeten kullekin sopivalla
aikataululla.
Työmalliparin vapaan kehittämisen on
mahdollistanut järjestön toiminnanjohtajan
ennakkoluuloton asenne kansalaisten hädän
eteen tehtävien työmallien selvittämiseksi ja
toteuttamiseksi, sekä myös esimiehen valmius
matalan kynnyksen toimintamallien kehittämisessä. Rahoittajien asenne ja ymmärrys on
ollut selkeästi mukana tämän työmalliparin
tavoitteiden edetessä. Kiitos yhteistyökumppaneille, sekä kohdatuille, joiden kautta työ
on edennyt omaa ”hiljaisen tiedon” välityksen
aikatauluaan ja tarjonnut autonomian säilymisen kymmenille, jotka eivät muutoin olisi
saaneet heille tarpeellisia palveluita. Osallistumisenne on mahdollistanut monien henkeen ja terveyteen kohdistuneen uhan ”raukeamista” ja ihmisten pääsyä eri palveluiden
piiriin.
Juhani Haapamäki,
Liikkuvatuki ja palveluohjaus, Vva ry

Asunnottomien yön huumaa vuonna 2006

M

oni varmaan ihmetteli, että mikäs
juttu nytten on meneillään Kiasman edessä, kun sinne on parkkeerattu pienen pieni Carry on -vaunu ja suuren suuri bussi Yökiitäjä, eli ”Lepakko”. Kyse
ei tietenkään ollut menneen kuuman kesän
leirintäalueen asuntovaunumessuista, vaan
asunnottomien yö -tapahtumasta!
Niin kuin aina aikaisemmin, ilma oli pilvipoutainen, pieni tuulenvire kuului tapahtuman ilmapiiriin. Olin lupautunut vapaaehtoisena tulemaan paikan päälle auttamaan
niissä tehtävissä missä milloinkin tarvittiin.
Tällä kertaa Kiasman edustalle ja tulevaan
tapahtumaan Yökiitäjän Lepakon vieressä.
Lähdimme bussilla toimiston edestä, mukana
tietenkin uunituoreet Asukki-lehdet ja muu
tarpeisto, kuten kahvit, mehut, kirpparitavarat, joista oli vastuussa reipas ja auttavainen
Siru. Yökiitäjä oikein lensi kaupungin huminassa, määränpäänä Kiasma. Paikalle tultuamme aloimme perinteisellä rutiinilla hommiin. Kirppis pystytettiin ilman juhlamenoja,

samoin grilli, johon laitoimme tulen makkaroita varten, jotta ihmiset saavat syödä yön
hämärtyessä ja samalla katsella ympärilleen
asunnottomien yön tapahtumaa.
Kello 19.00. sytytettiin ulkotulet Kiasman
edustalla ja monessa muussa paikassa pääkaupunkiseudun alueella, sekä Suomen muissa
kaupungeissa, sillä tapahtuma oli valtakunnallinen. Illan mittaan porukka alkoi vaeltaa
kohti Kiasman edustaa, missä me tarmokkaasti myimme lehtiä, tarjosimme makkaraa,
juotavaa, ilmaisia kenkiä ja vaatteita tulevan
talven varalle. Vieraskirjaan tuli paljon nimiä
ja mielipiteitä asunnottomuudesta. Ihmiset
tulivat katsomaan sisältä päin Yökiitäjää,
jossa sitten tosi hommissa henkilökunta auttaa pulassa olevia ihmisiä!
Paikalla ei pahemmin käynyt päättäjiä –vain kourallinen. Pienet puheet
pitämässä, ja sillä selvä. Tähän tapahtumaan tulee aina paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka sitten omalta
osaltansa antavat panoksensa tilaisuu-

teen! En todellakaan itse ole sitä määrää laskenut, mutta todella paljon meitä löytyy tarpeen vaatiessa. Lehdistö sekä kuvausryhmät
olivat paikan päällä tekemässä omia juttuja
toimituksiinsa.
Ilmapiiri oli kauttaaltaan leppoisan rauhallinen, eikä ihmisillä niin kiire ollut, kun he
tulivat mielenkiinnolla katsomaan tapahtumaa. Tein oman osuuteni ihan puoleen yöhön
asti, ennen kuin lähdin paikan päältä tyytyväisenä siitä, että olin saanut osaltani kaiken
tarpeellisen tehtyä. Monet jäivät yön yli valvomaan ja auttamaan tulevia yön kulkijoita,
jotka halusivat vähäksi aikaa huilaamaan ja
juomaan kahvia. Tulet jäivät palamaan yön
pimeyteen, kun lähdin pois Kiasman edustalta. Taas oli yksi asunnottomien yön tapahtuma takana
päin.
Jorma Korhonen
17.10.2006, Helsinki
Kiasman edusta
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T

ässä maassa ei enää uskota mitään
eikä ketään. Professorit ja dosentit
nostetaan tikun nokkaan pilkattaviksi
ja kaikki sosiaalisuuteen ja sosialismiin viittaavakin mitätöidään varsinkin erään puolueen taholta röhönaurun kanssa aikansa
eläneeksi muinaisjäänteeksi. Silti, toivonpilkahduksiakin on olemassa. Päättäjät ovat viimeinkin havahtuneet siihen, että kansalaiset
ovat aina vain suuremmilla joukoilla olleet
vastustamassa epäoikeudenmukaista politiikkaa ja arvostelu päättäjiä kohtaan on niin
voimakasta, että on ihme ellei ainakin joku
hallituksesta vietä unettomia öitä. Jokaisen
kansalaisen, varsinkin pienituloisen ja myös
vain itseään ajattelevien on nyt tehtävä kykyjensä mukaan työtä yhteiskunnan muuttamiseksi niin, että heikoimmilla olevien oikeudet
tunnustetaan ja niiden eteen tehdään myös
työtä. Sillä tehdyt heikennykset kerrannaisvaikutuksineen tulevat ennemmin tai myöhemmin meidän kaikkien maksettavaksi.
Ilmaista rahaa ei ole – tässäkään tapauksessa.
Järjellä ajateltuna Suomi on samaa maata
Utsjoelta Hankoniemelle saakka. Keinotekoisesti aikaansaatu tonttien ylihinnoittelu valuu

suoraan pääoman lompakkoon. Halutessaan
päättäjät voisivat tehdä sille stopin ilmoittamalla, että maan käypä hinta yhteiskunnallisiin tarpeisiin on tämä koko maassa ja kunta
saa tarvittaessa lunastaa haluamansa alueen
sillä hinnalla. Yritykset voivat keskenään sopia
muunkinlaisesta hinnoittelusta. Siinäpä se
temppu seisookin. Yksikään – korostan yksikään - päättäjä ei vielä ole valmis sanomaan
noita sanoja. Hän kääntää päänsä kiusaantuneena pois kun vihjataan, että tulee myöntää että Kelan kohtuullisuus ei ole sama kuin
joidenkin kuntien tai pääoman kohtuullisuus.
On kiusallista, tai suorastaan populismia,
kyseenalaistaa vallitsevaa käytäntöä. Vastaukseksi voi hyvällä tuurilla saada, että ”emme
voi puuttua yksittäisten toimijoiden hinnoitteluun ja että kun kustannukset ovat sitä ja
tätä”. Rakentamis- ja ylläpitokustannuksilla ei voida selittää nykyistä kohtuuttomien
vuokrien aiheuttamaa asuntojen saatavuutta.
Tosiasia on, että Isoraha puhuu tässä asiassa
ja monella päättäjällä tai ainakin heidän
kavereillaan on sormet liian syvällä sopassa
vuokratuloja jaettaessa. Talvisodan hengen
mukaisesti ajatellaan että ”kaveria ei jätetä”.
Asunnottomuus on asia, jota ei tämän varallisuustason maassa saa olla. Jostain kumman
syystä oikeutta asumiseen ei ole koskaan kirjattu perustuslakiin. Niinpä meidän jokaisen – myös sinun lukija siellä, on syytä muistuttaa asiasta säännöllisin väliajoin. Ottakaa
yhteyttä esim. kansanedustaja Annika Lapintiehen, joka toimii perustuslakivaliokunnan
puheenjohtajana ja pyytäkää häntä tekemään esitys perustuslain muuttamiseksi niin,
että asunto kuuluu jokaisen perusoikeuksiin. Annika Lapintien sähköpostiosoite on

annika.lapintie@eduskunta.fi. Ellei jollakin
ole mahdollisuutta tietokoneiden käyttöön,
voi viestin lähettää myös postitse. Esim. Kansanedustajan nimi, 00102 EDUSKUNTA.
Perustuslakia voidaan muuttaa vain eduskunnan 5/6 osan enemmistöllä, joten asian
julkisuudessa pitäminen edellyttää runsaslukuista yhteydenpitoa kansanedustajiin. Myös
heihin, jotka eivät edusta omaa aatemaailmaa. Mitä enemmän asiaa viedään päättäjien tietoon ja julkisuuteen, sen suurempi
mahdollisuus on myönteiselle kannanotolle.
Lähdenpä tästä sorvaamaan viestiä Annika
Lapintielle. Olkaapa te kiltisti siellä ja kaivakaa muististanne ne epäkohdat ja asiat joiden vuoksi perustuslain muutos on tarpeen.
Näppäimet ja kynät laulamaan ja muistakaa,
että me kaikki Suomen nykypolitiikkaan tyytymättömät olemme kansalaisten Joukkovoimaa ja tuemme toisiamme epäoikeudenmukaisuuksien oikaisemiseksi.
Liisa Kärki

Hei Aimo,
otappa itsellesi vaimo,
joka pitää susta huolen,
ja tuo esille aurinkoisen puolen.
Se kyllä tekee terää,
Kokeile, onko siinä perää?
Ainahat hänet voi jättää.
jos kaikki asiat rupevat mättää
Jorkki
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KAIVURI KAPANTOPAR – Katkelma Mr. Tiilikaisen elämästä

V

oi kelen kele sentään, mit- sen korttinsa ni seuraavaan kahenköhän mä oon ajautu- teen päivään ei pääse sängystä
nut taas kerran tälläseen ylös uupumuksen vuoksi.
työhön.
– Nii muuten poika mix sinne
Tossa muutama vuosi sitten oot menossa?
ki olin isäukon tontil ojia kaiva– No kattokaas ku mä oon ajamas ni vannoin ittelleni et tähän tellu et……
savottaan saa jäädä minun koh– Millä sinäkin ajattelet, oot
dalta tämä ruumiillinen työ ja iha ku isäs, joten jätä ajattelu niille
sillä istumalla päätin, että hom- joilla on siihen ”välineet”.
maanpa itelle jonkun tosi lep– Ansny ku kerron loppuun.
posan ammatin.
Kato ku tuli vaan mieleen et
Aikani mietittyä päädyin ATK- minun kohdalla on täytynyt tulla
alaan, sehän on kevyttä ja naisval- joku geenivirhe tai jotain sellasta.
tainen ammatti joten sielt vois Ja voisit tarkemmin kysyy jotai tiesamalla saada eukon itelle, vois demiehelt noi jutut ne osaa niisiinä sit kovapalkkaisena insinöö- hin vastata.
rinä ostaa oma mökki tai vaikka
Mutta kuitenkin oon varma,
talon ku ei sitä sit ole pienestä että minua ei ile luotu kaivamaan
rahasta kiini, tulot olisi eukolla ja ojaa vaan johonkin suurempaan
mulla yhteensä ihan mukavasti. kevyempään tyhön, johonkin
Talo maalta ja vois siin ruveta jossa voi käyttää päätään.
– Anna mun kaikki kestaa. Ja
sitten ns. etätyöläiseksi, eukko vois
siin työnlomassa hoitaa taloutta ja ny kaivatte sen ojan loppuun ja
ehkäpä muutaman kersan.
ruokaa ei tule ennen ku oja on
Joten ei muuta ku isäukon jut- valmis, koskien teitä molempia.
tusille ja ilmoitin että ny loppu Minä meen tupaa tekee ruokaa ja
ojankaivuu ja lähetään tuonne jos yritättekin laiskotella ni ikkukylälle.
nasta sen nään ja sit saatte pures– Ai miks, tokas ukko
kella kynsiänne illallisen sijaan.
– Pitäis päästä työvoimatoi– Mitäköhän tuo Ulla noin
mistoon
suuttu?
– En tiiä
– Hä, mitäs sää siel? Onhan
– Minkäs takii oot sinne työksulla töitä ku kaivat ojaa ja kaatelet takamettästä puita, ja sit ois käriin menos?
viel tuo etumettä raivaamatta.
– No aattelin että voisin ruveta
– En mä töitä hae.
ATK-alalle, kävisin ensin jonku
– No miks sit sinne työkkäriin pikakurssin ja sit voisin vaikka
meet ku tähän päivää mennes Helsinkiin mennä loppukokeisiin.
et juuri ole elämäsäss siel käyny.
– Eikös ATK-opiskelu vie palTietkös ees mis semmonen on?
jon aikaa.?
– No eiköhän se tos Keuruun
– No eihän se voi millään
keskustassa ole, ja jos ei heti löydy viedä, kato ku se ATK-kone on
ni kysytään kunnantalolta, sen niin pieni, ni äkkiähän sen oppii
mää ainakin tiiän ku siel on se tuntemaan, katoku ekkös muista
sosku.
ku olin sillä kaivinkone kurssilla ja
– Mitäs ne miehet siin istuu se sentäs on iso kone eikä kurssi
ja tupakoi? Eikö oo töitä? kyseli ollu ku 9 kk, ni aattele ny itekkin
ukon akka Ulla
ni ei tollasen pienen aparaatin
– No ku tuo poika on menos opiskelu voi kestää ku korkeintaa
työkkäriin.
puol vuotta
– Mitäs se sinne menee, voi
– Mutta ethän sinä ollu sillä
viel joutuu töihin. Ja vimex ku kursilla ku 3 pv.
kuulin sen puhuvan työkkäristä
– Joo-no se taas oli opettajan
ni eikö se ollu silln viime vuonna vika
– Minä kuulin, että olit ajanu
ku yritti hakee eläkettä sillä varjolla, että aina ku kulkee työmaan sen koneen ruokalan seinästä läpi
ohi nii saa rytmihäiriön ja aina ku
– Ei piä paikaansa. Kato ku
käy kerran kuussa leimaamas sini- sillon alus sil kurssil oli jotain jota

kutsuttiin teoriax ja enhän mä
sitä jaksanu kuunnella ja sit ku
3 päivänä mentiin ulos ni siel
oli sellanen julmetun suur kone,
melkein talon kokonen. Oli kauhakin sellanen, että sillä ku tätä
ojaa kerran raapasisin ni olis työ
tehty. No siinä opettaja laitto sen
koneen käyntiin ja kysy, et onko
kukaan ennen ajanu tälläst, no
kaikki oppilaat oli hiljaa joten
käteni nostin ylös.
– Ethän sinä sellasta ole ajanu
No en oo, mut silloin kerran
ajoin papan Massey Fergussonilla ja hetken aattelin, että kone
ku kone
– Ehkä Ulla on siin oikees, että
elä aattele, sillä eikös sielt tullu
aika rutosti korvauksia jälkikäteen? Riittikö 100 000?
– Ei ihan, mutta kuuntele loppuun. No se opettaja käski mun
mennä sinne koneeseen ja näyttämään kuinka se toimii.
No tein työtä käskettyä ja kiipesin sinne hyttiin. Siin sit rupesin miettii mikä olis kenties vaihevipu. Sitä ku en löytäny ni
kokeilinpa yhtä vipuu et mikä se
on, no siit ku vedin ni se julmetun
suur kauha nous maasta ylös, sit
ikäänku vahingos löysin kaasuvivun, sen si rusautin täysille ku aattelin et sais tuntumaa kuin kova
ääni siin konees on. Sit siin mietin et jossain pitäis olla kytkin ja
vaihekeppi, no silmiini osu siin
vasemman jalan kohal sellanen
poljin ihaku Massey Fergusonin
kytkin poljin. Siinä si rusautin sen
kerralla pohjaan niinku Pappa oli
opettanu ettei vaan kytkinlevy
palaisi, sitä se meinaan tekee jos
sitä hiljakseen painaa.
Sit siin tapahtu monta asiaa
ihan hetkes ja minä ku oon tällänen rauhallinen mies ni en ehtiny
oikeen huomatakaan ku se poljin
minkä rusautin pohjaan ni ei ollut
kytkin vaan semmonen että se
kone käänty vasemalle ja mie ku
olin sen kaasunki vetäny täysille
ni se kone käänty lujaa vauhtia
ja jos en olis sitä julmetun suurta
kauhaa vahingos nostanu ylös ni
ei se kone oli sees kääntyny mihinkään, mut se kauha ku oli ylhäl ni
sitä ei pidätelly mikään vaan se

Jatkis

käänty vauhil suoraan sitä tiiliseinää päin ja se kauha meni siitä
läpi ku kuuma veisti voista, tekihän aika rujoo jälkee mut ei syy
yksin minun ollu.
– No kukas siin osasyylinen oli
– Kato ku jos se ruokala olis
rakennettu muualle ni ei ois tullut mitään vahinkoo. et minun
mielest se rakentaja vois maksaa
puolet siitä vahingonkorvauksesta.
– Tavallaan tavallaan, mutta
kaivetaan tää oja loppuun ja sit
syödään ja saunotaan ni huomen
mennään sinne työkkäriin.
– Syömään!!
– Kappas vaan saatiin ruokaa
– Entäs tää oja?
Kyllä sää poika viel ehdit elämässäs ojia kaivamaan joten heitä
Fiskarssi montuun ni mennään
syömään.
– No joko selvis mix poikas
on menos työkkäriin? Ettei vaan
ois taas joku huithapeli ajatus
mielessä.
– Se ilmottautuu ATK-kursille
– Täh?
– Nii-i
– Eikös se riittäny ku olit sillä
kaivuri kurssilla, siin on maksettavaa loppuelämäkseen
– No mitä se voi jollain tietokoneella väärin tehä?
– Eikös ohjuksia ja sateliitteja
ohjata tietokoneilla?
– Voi kelen kele sentään, eipä
tullu mieleen!
– Aattele ny ku poikas pääsis
semmosella tietokoneella työskenteleen, että vois vahingos pudottaa tone takametsään pari naton
ohjusta ja katolle piipun viereen
muutaman sateliitin. Ei olis kiva
herätä sellsena aamuna.
– Tämä täytyy kyl tarkastaa
opettajilta ennen kurssin alkua,
silla jos on edes 1 mahdollisuus
miljoonasta siinä onnistua ni saat
poika jatkaa ojan kaivuuta.
– Syökääs ny ja Bacco menee
sitten ruuan jälkeen lämmittää
saunan, etkä muuten sitten juo
niitä viinejä siellä sillä aamulla ei
saa olla rapulaa kun menet sinne
työkkäriin.
Juhani Tiilikainen
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Omat avaimet 2 -projekti on puolen vuoden aikana herät-

tänyt laajalti kiinnostusta. Yhteydenotoissa ja yhteisissä keskusteluissa on
pohdittu mm. miten toiminnan kehittämiseen saadaan mukaan kokemusasiantuntijoita, miten heitä tulisi kuulla ja millä tavoin kokemukseen pohjautuvaa tietoa tulisi kerätä? Asunnottomuuskentällä työskentelevät ovat
myös miettineet mitkä ovat ensimmäiset asiat jotka tulisi huomioida? Onko
olemassa toimintamallia, kuinka kokemusasiantuntijoita saadaan mukaan,
mitä tulisi huomioida?

INFO

Näihin kysymyksiin ja lukuisiin muihin on pyritty löytämään yhdessä konkreettisia paikan rakenteisiin sopivia käytänteitä ja toimintamalleja. Keskustelua on ollut tähän asti jo paljon ja toivomme sen myös jatkuvan.
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Vailla vakinaista asuntoa ry:n
hallinnoiman Omat avaimet 2:
Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projektin
tavoitteena on seuraavan kolmen
vuoden aikana vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja myös
käytännön toteutuksessa.

STADIN SLANGIJENGI
REDULLA VARTSIKASSA…

O

limme funtsanneet jo pitkään redua Vartiosaareen ja sen toteuttamiseksi oli monia eri vaihtoehtoja. Vartiosaari on kiinnostava kohde mutta
nyt sen kaavoitussuunnitelmat tekevät siitä todella huippukohteen.
Pipisen Reijo kävi slangibyroossa ihan muissa asioissa ja samalla kekattiin että
duunataankin redu kimpassa. Ja tuumasta toimeen niin me sinne sitten suunnattiin loppukesästä melko bulin joukon kesken.
Ja Reijon ansiosta kohteeksi tuli VVA:n majapaikka jonne saatiin oikein
ihkaoma botskikyyti. Meikäfriidu skagaa merta mutta perille vaappuvalle laiturille päästiin. Ja vau kyllä kantsi tulla vaikka saariolosuhteet tekivätkin hela
jutskasta aika jänskän.
Mesta oli maanpäällinen paratiisi. Tsiikas sit minne tahansa näki toinen toistaan mahtavampaa maastoa ja luomusta. Jengi oli selvästi duunannut kaikkee
kliffaa jotta elo olis glaidumpaa edes kesällä. Pelkkä suulberi kun ei pidä hengissä.
Jos ilman omaa himaa olevat tai joskus sitä olleet saavat edes kesäisin budjaa
tälläses mestas kestää varmaan pakkasen ja snögen saati vodasateen ihan erilailla.
Sanna dallas meidän kanssa saaren ympäri esitellen sen historiaa ja luontoarvoja. Marjoja riitti joka lähtöön ja sieniäkin oli siellä sun täällä.
Muutaman tunnin ja makoisten löylyjen sekä maittavan safkan jälkeen oli
edessä himareissu jota en enää yllättäen lainkaan skagannut.
Tämän redun jälkeen on entistä vaikeempaa kuvitella saareen tuhansia asukkaita. Miksi Stadi ei voisi arvostaa myös heikommin pärjääviä stadilaisia ja tarjota näille ihmisryhmille mestan missä koota voimia talven pakkasiin??
Vaikka saareen tuloa helpotettaisiin jotta stadilaiset pääsisivät myös tänne
sieneen ja dallailee niin paras käyttäjäkunta tälle saarelle ovat juuri asunnottomat ja heidän kanssaan duunia tekevät. Ja tietty jengiin mahtuis muitakin heikosti pärjääviä joille saari tarjoaa mahdollisuuden moneen erilaiseen duuniin.
Marjut Klinga

Projektin avulla tuetaan asunnottomuustoimijoita hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden
erityisosaamista tarkoituksenmukaisesti ja kokemusasiantuntijoille tarjotaan mentorointia moninaisissa rooleissa
toimimiseen.
Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla kunkin
kunnan tarpeisiin räätälöityjä
koulutuksia, työpajoja ja konsultointia asunnottomuuskentällä toimiville yhteisöille ja
organisaatioille.
Annan mielelläni lisätietoja.
Carole Brady carole.brady@
vvary.fi /
puh. 050 443
1063
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AVOIN KIRJE FACEBOOKILLE

H

ei Facebook! Ajattelin kirjoittaa
Sinulle avoimen kirjeen, koska
IHAN OIKEASTI haluan Sinun
muuttavan käyttäytymistäsi niin minun
kuin kaikkien muidenkin, eikä vain käyttäjiesi, suhteen. Tiedän kyllä, että olet kone,
etkä niin ollen omaa tunne-elämää… mutta
ehkäpä joku, joka vastaa ohjelmoinnistasi,
lukee tämän ja ohjelmoi Sinulle sellaisen
– häh?!
Mutta asiaan: en ole koskaan odottanut meidän suhteeltamme liikoja, mutta –
rajansa kaikella. Enkö todellakaan voi luottaa Sinuun? Pahat huhut nimittäin kertovat,
että välitykselläsi jopa Yhdysvaltain tiedustelupalvelu saattaisi kiinnostua minusta…
meillä Suomessa tällaista sanotaan vuotamiseksi, jopa luottamuksen pettämiseksi.
Näytänkö minä mielestäsi terroristilta???!!!
Armeijan olen toki käynyt, mutta ammunnoista sain sieltäkin vain kolmannen luokan
ampumamerkin, joka käytännössä merkitsee, että ainakin osuin tauluun. Sitä paitsi
Puolustusvoimat on jo siirtänyt minut reserviin… voisiko CIA TODELLA kiinnostua
tällaisesta ruutiukosta?!
Mutta mahdollinen ystäväni Facebook –
ettet vain jo olisi alkanut kiusaantua tämän
purkaukseni johdosta? Mitä turhia! Katsos, puhumallahan asiat selviävät… niin,
mutta sinähän et osaa puhua – lähettelet
vain yksisuuntaisia viestejä, joissa kehotat
nauttimaan palveluistasi. Joo, kyllä minä
niistä nautinkin, mutta oletko koskaan ajatellut, kenen ehdoilla nämä palvelusi toimivat? Sinunko? Voi, kunpa niin olisikin!
Mutta: sallithan minun tässä epäilevän, että
kaupalliset intressit, siis mainostajien etu,
ohjaavat toimintaasi. Olenko minä Sinulle
vain joku, jonka kanssa tehdään bisnestä?
Siinä tapauksessa meidän on aika palata
tosimaailmaan… en IKINÄ osta mitään
niistä tuotteista, joita vaivihkaa minulle esittelet. Mutta kyllähän Sinä tämän tiesitkin –
uskon, että kaupalliset lonkerosi ulottuvat
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Kolumni
joka puolelle maailmaa… niin, ja tosiaan;
olet varmaan jo profiloinut minut sellaiseksi,
joka vain surffailee sivuillasi, mutta ei kirjoita mitään, ei osta mitään!
Voi parahin Facebook… älä vain tulkitse näitä esittämiäni moitteita syytöksiksi – mutta taidanpa arvata, mikä on nyt
reaktiosi… countrylegenda Lynn Andersonin sanoin: ”I Never Promised You a Rose
Garden” – englantihan on kotikielesi? Joo,
kyllä minä englantia osaan, mutta en silti
purematta niele tuota asennettasi. Myönnän, että kun ensi kerran tapasimme, ei
puhe ollut ruusutarhoista, vaan lähinnä
vetosit käyttäjäystävällisyyteesi. Mutta suoraan sanottuna uskon, että tämän tie, jota
olemme yhdessä kulkeneet on nyt kuljettu
loppuun. Olet varmaan kanssani samaa
mieltä puhtaalta pöydältä aloittamisen
tärkeydestä! Mutta kuuntelepa nyt ehdotukseni, sillä tämä on TESTI. Uskon, että
olet kyllin vahva läpäistäksesi sen. Oman
heikkouteni tiedän ja tunnen, joten pyydän
– voisimmeko tällä kertaa toimia minun
ehdoillani?!
No niin; aloitetaanpa… ulostaminen
on maailman luonnollisin asia, yksi ihmisen perustoiminnoista. Siihen on kuitenkin
helppo lisätä kielteisiä merkityksiä, ehkäpä
juuri sen vuoksi, että ulostaminen saattaa joskus olla hyvinkin sottaista puuhaa.
Hajuhaitta ainakin on totisinta totta. Niin,
tosiaan, hyvä Facebook; Sinähän olet kone,
ja koneethan eivät ulosta. mutta tarkoitus olikin viedä Sinut oman mukavuusalueesi ulkopuolelle. En tiedä, voiko koneelle
puhua hygieniasta, mutta itse laulan ja soitan kitaraa EI KÄSIPYYHKEITÄ VESSANPYTTYYN – ! ! ! –punkbändissä – tästäkin voit päätellä, että kiinnitän huomiota
siisteyskasvatukseen.
Se, joka pakastaa siististi omaa ulostettaan ja kertoo siitä Facebookissa, saa helposti hullun leiman, peukutuksista ja tykkäyksistä nyt puhumattakaan. Mutta entäpä

T

se, joka tappaa ihmisen ja laittaa tämän
sen jälkeen vuosikausiksi pakastimeen –
urbaanilegendaa vaiko vain elettyä elämää,
tv-sarjojen vakiokamaa… mitä mieltä olet,
Facebook?!
Niin… Sinulla on iso vastuu siitä, mikä
koetaan normaaliksi tai mitä voi esitellä.
Tässä suhteessa Sinulla on valtaa – käytäthän sitä niin, että pienet oudot asiat voitaisiin kokea normaaleiksi. Meillä on jo
tarpeeksi näyttöä siitä, miten suuret, koko
ihmiskunnalle vahingolliset asiat arkipäiväistetään – älä Sinä lähde sille tielle. TÄMÄ
on testi, josta äsken puhuin. Uskon että voit
läpäistä sen. Mutta pyydäthän minut kaveriksesi… ajattelin suostua :> !

örmään nuotiopaikkaan, jonka vieressä on sanomalehtiä levitettynä
maahan. Kehon muoto on painautunut tiukasti kostean sanomalehden pintaan.
Täällä on yöpynyt joku. Olen kyllä tiennyt
asunnottomuudesta Suomessa, mutta silti
tämä tuntuu absurdilta. Joku oikeasti nukkuu
täällä. Rupean käymään metsässä monta kertaa viikossa ja etsin yösijoja. On tullut syksy
ja koijat eli asunnottomien nukkumapaikat
ovat tyhjentyneet.
Valokuva- ja videoteokseni Poste restante
sai alkunsa syksyllä 2014 muutettuani Länsi-Pasilaan aivan Helsingin Keskuspuiston laidalle. Keskuspuisto on suuri metsäalue, joka
alkaa etelässä keskeltä kaupunkia Töölönlahdelta ja päättyy Vantaanjoelle kaupungin
pohjoisrajalle.
Teoksen valokuvat esittelevät tuntemattomamman puolen Keskuspuistosta. Aivan keskustan tuntumassa piilossa katseilta on asuinalue, jota ei löydy rakennuskaavasta. Siellä
asutaan varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Nämä hylätyt nukkumapaikat ovat olleet
asukkailleen lähin kotia muistuttava asia ja
nyt nekin on syksyn myötä hylätty. Säännölliset kävelyretket Keskuspuiston metsissä saivat minut löytämään kymmenittäin erilaisia
asunnottomien yösijoja.
Tämä on vain yksi asunnottomuuden lieveilmiöistä. Jonkinhan yhteiskunnassa täytyy
olla pielessä, jos lähemmäs 8000 ihmistä joutuu päivittäin miettimään missä viettää seuraavan yön. Ymmärtääkseni ilmiötä paremmin, halusin haastatella ihmisiä, joilla oli
kokemusta asunnottomuudesta. Miten kokonaisvaltaisesti asunnottomuus vaikuttaa ihmisen elämään ja unelmiin? Vaikuttaako koettu
asunnottomuus vielä asunnon löytymisenkin
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päivänä hyvin marginaalinen osa asunnottomuuden
kirjoa. Sitä miten asunnottomia turhan usein tai siitä miten esimerkiksi
kuvataan, liioitellun kontrastikkain mustaval- läheisen ihmisen kuolema itseen henkoisin rujoin kuvin, halusin ehdottomasti vält- kisesti vaikuttaa. Elämä voi yllättää monella
tää omassa työssäni. Halusin antaa ihmisille tapaa, jolloin voi vain toivoa oman tukiverkmahdollisuuden jakaa kokemuksiaan mah- konsa olevan kunnossa ja tarjoavan apua.
dollisimman neutraalissa ja heidän ajatuksiaan kunnioittavassa ympäristössä. Keskus- Poste restante on nähtävissä multimediajulteltuani haastateltavieni kanssa, minulle tuli kaisuna osoitteessa www.posterestante.fi.
hyvin vahva tunne siitä, että ihan pienten Näyttelynä teos on mahdollista nähdä seuelämän vastoinkäymisten myötä voisin aivan raavan kerran Galleria Uudessa Kipinässä
yhtä hyvin istua itse haastateltavan paikalla. Lahdessa 4.-21.5.2017.
Vilja Harala
Poste restante oli esillä näyttelynä Asbestos Art Spacessa, Helsingissä, 14.-23.10.2016.
Monet näyttelyssä vierailleista ihmisistä olivat yllättyneitä siitä ”kuinka tavallisilta haastateltavat näyttävätkään!” Niin, se johtuu
siitä, että he ovat tavallisia siinä missä kuka
tahansa muukin. Suomessa törmää usein syyllistämisen kulttuuriin. ”Mitäs on itse mennyt
pilaamaan elämänsä.” Poste restante –teokseni kantava ajatus on juuri se, ettei kukaan
täällä voi todella itse päättää vaikkapa perhetaustastaan, mahdollisesta sairastumisestaan

Kirjoittaja on 60-vuotias työnohjaaja ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Hän työskentelee
rata-asentajana VR Track Oy:n palveluksessa.
esa.uusi-kerttula@hotmail.com

Reijo Pipinen kävi puhumassa Haralan näyttelyssä asunnottomuudesta.

Kuva: Jonne Sippola
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NEUVONTAA JA TUKEA
TALOUS- JA VELKAONGELMIEN
ENNALTAEHKÄISYYN JA SELVITTÄMISEEN
Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö,
joka mm. tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa rahahuoliin ja velkaongelmiin. Neuvontaa saa maksuttomasti
ja nimettömästi puhelimitse Velkalinjalla ja chattaamalla
Kysy rahasta -chatissä. Neuvonnassa käydään läpi tulo-,
meno- ja velkatilanneteen pohjalta ihmisen kokonaistilannetta sekä kartoitetaan ratkaisukeinoja ongelmatilanteisiin. Takuu-Säätiön neuvontapalveluissa käsitellään usein
muassa laskujen maksuun, perintään, luottotietoihin, ulosottoon, velkojien kanssa neuvottelemiseen ja velkojen järjestelyihin liittyviä asioita.
Velkaongelmien ennaltaehkäisemiseksi Takuu-Säätiö
myöntää 200–2000 euron suuruisia pienlainoja kertaluonteisiin menoihin tai hankintoihin esimerkiksi kodinkoneisiin, huonekaluihin, takuuvuokraan, auton korjaukseen tai
silmälaseihin. Pienlainan saaminen edellyttää, että lainaa
pystyy lyhentämään takaisin kuukausittain, eikä menoa voi
rahoittaa muulla tavoin. Lainan takaisinmaksuaika enintään
kaksi vuotta. Lainan korko (4,5 %) on kiinteä koko laina-ajan
eikä lainasta peritä muita kuluja. Pienlainaa ei myönnetä
vanhojen velkojen järjestelyyn, mutta joissain tapauksissa
yksittäiset lasku- ja vuokrarästit voivat tulla kyseeseen.
Koska laina on maksettava takaisin, maksukykyä arvioidaan laskelmalla, jossa huomioidaan tulot, välttämättömät menot ja velat. Useat eri velat ja vaikeus maksaa säännöllisiä perusmenoja voivat olla merkki talousvaikeuksista,
jolloin pienlainan myöntäminen ei ole mahdollista. Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan suoraan ole este pienlainan saamiselle.
Takuu-Säätiö kehittää Pienlainaa ja Pennoa osana hallituksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 2016-2019. Ohjelman tärkeimpänä tavoitteena
on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä vahvistamalla
asunnottomuuden ennaltaehkäisyä sekä torjumalla asunnottomuuden uusiutumista.
Hanna Pieviläinen,
projektikoordinaattori Takuu-Säätiö

Jonna Parikka

Kuva: Jani Lappalainen
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ahahuolet ovat monen ihmisen arkipäivää. Noin
370 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä
ja ulosotossa on vuosittain lähes puoli miljoonaa
ihmistä. Oman talouden hallintaa voivat vaikeuttaa esimerkiksi pienet tulot, tuloihin nähden liian suuret velat ja maksuhäiriömerkinnät. Talous- ja velkaongelmiin liittyy usein
muitakin asioita kuin raha. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa asunnon saamista, velat masentavat ja rahanpuute rasittaa ihmissuhteita. Velkaongelmiin voi joutua kuka tahansa.
Joskus rahaongelmat alkavat jostakin vaikeasta elämäntilanteesta kuten riippuvuudesta tai erosta.
Jos oma rahankäyttö huolestuttaa, tilannetta on syytä
pysähtyä pohtimaan. Ensimmäinen askel kohti on käydä läpi
omat kuukausittaiset tulot ja pakolliset menot, sekä miettiä mihin rahat menevät. Tulevatko vuokra ja muut pakolliset menot hoidettua ajallaan? Kuluvatko rahat esimerkiksi
pelaamiseen tai päihteisiin? Oman raha- ja velkatilanteen
selvittäminen ja rahankäytön suunnitteleminen itsenäisesti
on mahdollista, mutta jos vaikea tilanne on kestänyt pitkään
kannattaa hakea ammattiapua. Velkatilanteen selvittämisessä apua saa oman kunnan talous- ja velkaneuvonnasta.
Velkaongelmien ratkomisessa maltti on valttia, ratkaisuja on olemassa, mutta harvoin nopeita. Ensisijaisen tärkeää on saada arkielämän raha-asiat rullaamaan, maksaa
vuokra ja muut laskut ajallaan ja hoitaa raha-asiat niin, ettei
velkaannu lisää. Erilaiset velkajärjestelyt tulevat ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun elämä on muilta osin asettunut uomiinsa ja on voimavaroja tarkkaan taloudenpitoon,
jota velkajärjestelyt edellyttävät.
Omaa rahankäytön suunnitteluun ja seurantaan on tarjolla tukimateriaaleja ja välineitä. Penno.fi -palvelu on verkossa toimiva maksuton palvelu, jolla voi seurata omaa
taloutta. Penno toimii nettiyhteyden kautta puhelimella,
tabletilla ja tietokoneella. Syöttämällä Pennoon omat tulonsa
ja menonsa näkee mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät.
Pennoon voi myös kirjata omia säästötavoitteita ja seurata
niiden toteutumista.
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ASUNNOTTOMANA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
JOS SINULLA
EI OLE YÖSIJAA
Matalan kynnyksen yöpymispaikat
pääkaupunkiseudulla:
HELSINKI
Hietaniemen palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 b, 00100 Hki,
puh. 09 3104 6628
Neuvonta ja päivystys ma-su 24h
Asumispäivystyksessä on kriisimajoituspaikkoja
43:lle miehelle ja 9:lle naiselle.
Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Kalkkers, Vailla vakinaista asuntoa ry
Vaasankatu 5 F, lähellä Sörnäisten metroasemaa
puh. 050 443 1068
Avoinna loka–huhtikuu klo 22–06
Lämmin paikka yöksi, 15 kävijälle kotikunnasta
riippumatta. Ohjaus palveluihin ja lahjoitusruokaa.
Ei majoittumismahdollisuutta.
Hermannin diakoniatalo,
tilapäinen hätämajoitus
Hämeentie 73, 00550 Hki, pullakirkkosali 2.krs
p. 09 2340 2572 yöaikana
Avoinna yön kerrallaan, klo 21-07
Mahdollisuus majoittua, neuvontaa, leipää ja teetä.
Diakonissalaitoksen Munkkisaaren toimipiste, tilapäinen hätämajoitus
Munkkisaarenkatu 16, 00150 Helsinki
(Länsisatama/Hernesaari)
p. 050 313 5606 yöaikana
Avoinna yön kerrallaan, klo 21-07
Mahdollisuus majoittua, neuvontaa, leipää ja teetä.
Kirkkojen hätämajoitus
Viikoittain vaihtuva sijainti, tarkista paikka:
Erityisdiakonia puh. 09 2340 2576 / marita.nummelin@evl.fi tai yöaikaan yökeskus Kalkkerssista.
Helsingin seurakuntayhtymä
VANTAA
Koisonrannan palvelukeskus ja ensisuoja
Koisotie 2, 01300 Vantaa, puh. 09 8392 4398
Yöpymispaikkoja 20, ja ne täytetään
tulojärjestyksessä. Päivystykseen voi tulla ilman
lähetettä klo 12-24. Päihtyneenä voi tulla klo 16
alkaen.
ESPOO
Olarinluoman vastaanottokoti
Luomanportti 9, 02070 Espoo,
puh. 050 0515 978
Jos sinulla on päihdeongelma tai olet asunnoton,
voit hakeutua vastaanottokotiin ilman ajanvarausta.
Avoinna 24h.
* Voit myös googlettaa pääkaupunkiseudun edullisia hostelleja. Sosiaalitoimi ei välttämättä myönnä
tähän vuokratukea

VIRANOMAISTEN KANSSA
1. Varmista kuntalaisuus

kirjaudu kuntaan, joka on asumisesi ja hyvinvointisi kannalta sinulle sopivin.
Tämä tehdään maistraatissa.
Helsingin maistraatti
Avoinna ma-pe 9–16.00, albertinkatu 25, 00180
Helsinki
Puh. 020 553 9391
Vantaan maistraatti
Avoinna ma-pe 9–16.00, kielotie 15, 01300 Vantaa
Puh. 071 873 0231
Espoon maistraatti
Avoinna ma-pe 9-16.00, itätuulentie 1, 02100 Espoo
Puh. 071 873 0201
2. Hakeudu sosiaalityöntekijän juttusille
Helsingissä: Jos et tiedä on sosiaalityöntekijääsi, mene ensin Hietaniemen palvelukeskukseen, jossa sinut ohjataan oman alueesi sosiaalityöntekijälle.
Sosiaalityöntekijäsi määräytyy viimeisen osoitteesi mukaisesti.
3. Tee toimeentulohakemus
Sosiaalityöntekijä opastaa sinua, mikäli olet ajautumassa maksuvaikeuksiin.
Toimeentulotukihakemus on uusittava kuukausittain!
Harkinnanvaraista toimeentulotukea voit saada myös esimerkiksi lääkekuluihin. Toimeentulotukea vuokranmaksuun voi saada myös kaupungin hyväksymään vuokra-asuntoon.
4. Jos sinulla on vuokravelkaa
Kannattaa ottaa yhteyttä velkaneuvontaan, koska aktiivisuus velan selvittämiseksi edesauttaa asuntohaun puoltamista sosiaaliviranomaisen lausunnossa.
Velkajärjestelyyn pääsemisen edellytys on työpaikka.

NEUVONTAA, TUKEA
JA OHJAUSTA ASUMISEEN
VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY

Asumisneuvoja Ulla Pyyvaara, puh. 050 443 0102, asumisasiat (at) vvary.fi
Ma–pe klo 9-16 toimistolla, kinaporinkatu 2 D (käynti sisäpihalla)
Neuvontaa ja ohjausta, kokonaistilanteiden selvittely, viranomaispuhelut- ja kontaktit, apua asuntohakemuksen teossa, sekä puollot asuntohakemuksiin. Ajanvarausta ei tarvita, mutta on hyvä soittaa etukäteen.
Ulla tavattavissa Vantaalla tiistaisin klo 9–14 Kafnetissa, rautakallionkatu
3. Voit varata ajan ennakkoon 050 443 0102 tai saapua paikan päälle.
Ulla on parittomina tiistaina Vantaan A-kilta ry:n tiloissa vastaanottamassa asiakkaita klo 12.00–14.00. Jokiniementie, lähellä Tikkurilan asemaa.

NEUVONTAPISTE NE-RÅ

Avoinna ma–to 10-16, puh. 046 850 9282,
kolmas linja 12, 00530 Helsinki
Hakemusten täyttöapua.

HELSINGIN KAUPUNGIN
ASUMISNEUVOJAT

Neuvontaa helsinkiläisille erilaisissa asumisen
ongelmissa, yhteensä 16 asumisneuvojaa,
kysy oman alueesi neuvoja. Vuokranmaksuvaikeudet, häätöuhkatilanne, tukien ja etuuksien hakeminen, muut asumisen haasteet.
Helsingin kaupungin asumisneuvojat ovat
viranomaisia, jotka ovat yhteydessä myös
kaupungin asumisjonovastaavaan!
Sosiaalitoimiston vaihde
puh. 09 310 5015/Helsinki
Asumisneuvonta-chat: Asumisneuvonnan chat-palvelu on avoinna ma-pe klo
13–15. Muina aikoina olemme tavoitettavissa puhelimitse. Yhteystiedot sivuiltamme:
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asumisneuvonta/yhteystiedot
VANTAAN SOSIAALITOIMISTON
VAIHDE 09 83911

Erityisdiakonia ja diakoniatyö

Pääkaupunkiseudun diakonit auttavat myös
asumisasioissa
Hermannin diakoniatalo:
Hämeentie 73, puh 09 2340 2571
Vantaan seurakunnat: vaihde 0983061

Helsingin velka- ja
talousneuvonta

Hämeentie 31 A, 4. krs
Avoinna ma–pe klo 8.15–16
Asiakasohjaus ja neuvonta 09 3104 3887
ma-to 9–12

Kuluttajaliitto

Kuluttajaliitolla on lakimiehen maksuton
neuvontapalvelu myös vuokra-asumiseen
liittyvissä asioissa.
puh 010 80 22 40, ti-pe klo 10–12 ja
ti klo 17.00–19.00

Muista oma aktiivisuus – se
katsotaan eduksesi kun haet
asuntoa!

HELSINGIN NÄLKÄISEN OPAS
Maksuton aamiainen

Elokolo
Toinen Linja 31, 00530 Hki, joka
päivä klo 9.00–12.30 Puuro
Päiväkeskus Illusia
Mäkelänkatu 50 B, 00510 Helsinki
Päivittäin klo 9, aamupuuro
Vanha kirkko, Annankulma
Annankatu 14 D, 00120 Hki
Pe klo 9-10, aamupuuro
14.12.2016 saakka, ja joulutauon
jälkeen tammikuusta eteenpäin
Vepa, Vaasankatu 5
ma, ti, to ilmainen ruokailu noin klo
10.00 arkisin myös pientä purtavaa

Edullinen aamiainen

Itiksen Symppis
Turunlinnantie 14 A, 00930 Hki
Puuroaamiainen 0.20 €
Kontulan Symppis
Keinulaudankuja 4, Kontutalo
(ostoskeskus), 00940 Hki
Puuroaamiainen 0.20 €
Erityisdiakonia Hämeentie 73
ma, ti, to 9.00–12.00
2 kuppia kahvia & tuplaleipä 0,50 €
Puuro 0,20 €
Ostarin Onni
Pihlajamäen kirkolla, Liusketie 1
ti klo 9-11 aamukahvi, leipä, puuro
ja mehu 0,30 €
Porttikahvila,
Pukinmäki Säterinportti 1a ma ja ke
klo 12–15 kahvi ja voileipä 1,50€

Maksuton ruokailu

Vapaakirkko Annankatu 1
to klo 11–12 soppakirkko
Vihreä Keidas Vilhovuorenk. 7 C
ti, ke, pe ruokailu klo 12, to klo
12-16 Samaria ry:n leipäkirkko,
kahvi & voileipä

Edullinen ruokailu

Hietaniemenkadun
palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 B (sisäpihalta)
Asunnottomille helsinkiläisille
päivittäin lounas klo 11–13.00
hinta 1,10 €
päivällinen klo 16.30–17.30
hinta 1,10 €
Kahvi + voileipä 0,55 €

Henkilön tulisi itse maksaa ateriansa
tai hakea omalta sosiaalityöntekijältä/-ohjaajalta maksusitoumusta ruokaan. Akuutissa tilanteessa tarjotaan yksi ateria ja ohjataan ottamaan
yhteyttä omaan työntekijään.
HeTy – Helsingin Työttömät
Nokiantie 2–4, 3. krs, 00510 Helsinki
Lounas klo 11.00–12.30 arkisin,
4 € (jäsenille 1 kpl 3 €, 5 kpl 12 €,
10 kpl 23 €)
Kumppanuustalo Hanna
Sturenkatu 12, 00510 Helsinki
Asukaspuffetti avoinna
asukastoimintojen aikana
omakustannusperiaatteella
Kahvia, teetä, pientä suolaista ja
makeaa
Torstairuokailu 3€/annos klo 11–13
Elokolo Toinen Linja 31
Kohtaamispaikka avoinna joka päivä
klo 9–15.00: kahvia 0,50€, teetä/
mehua 0,20€, voileipää 0,70€ ja
pulla/kakkupala 0,30€

Edullinen
diakoniaruokailu

Erikoisdiakonia Hämeentie 73:
Diakoniaruokailu ke ja pe
klo 12–13, hinta 1€
Myös muissa seurakunnissa
ruokailua, ks. Kirkko ja kaupunki
-lehti ja www.helsinginseurakunnat.fi

Elintarvikejakelua

Heikki Hurstin ruokajakelu
ke ja pe noin klo 11–14,
Helsinginkatu 19
Huom. tauolla Loppiaiseen
saakka.
Jouluaattona Helsingin
Messukeskuksessa
Vähävaraisten joulujuhla!
Myllypuron elintarvikejakelu
Myllypurontie 1,
Liikuntamyllyn pääty
ma, ke ja pe, paikalla oltava
viimeistään klo 9.30
Pelastusarmeijan
sosiaalipalvelukeskus
Castréninkatu 24-26, helsinki Leipää
jaetaan maanantaista perjantaihin
klo 9–15 tai siihen saakka kun leipää
riittää.
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KIITOKSET KAIKILLE JÄRJESTÖN TYÖTÄ TUKENEILLE!
Helen OY
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL
RECCI
PAM Apteekkialan osasto
Emmaus Westervik R.F
Tommy Lindgren
Minka Kuustonen
Trainer´s House Oyj
Darina Rodionova
Aleksandr Tarasov
Siivouspäivä
Yhteismaa
Helfem
Urtekram
Pilkkoset
Hotel Majvik
Tuska Open Air Metal Festival
Roihuvuori seura
Gimme a Break
Cackuja
Vernissa kahvila
Varusteleka
Seiska-lehti
Tikkurilan yliveto
Munkan K-kauppa
Harjun nuorisotalo
R-kioski: Ari Pellilä
Hety
HYY
LUSH
Oranssi ry
Mothership Of Work
Partiolippukunta Maahiset ry
Asukastalo Saunabaari
Mars Finland OY
S-Market
K-Market
Leipomo Keisari
Brother Christmas
Sukita koditon -kampanja
Miika Pettersson
Tuomas Heikkilä
Sini Aalto
Hursti

Stick Deep
Hilma
Bizzyiam
Tiina-Rakel Liekki
Grex Musicus
Belenos
Rhythms of Resistance
Napoleon Says
Topi Saha
Tommi Läntinen
Olavi Uusivirta
Santeri Eloranta
Elina Tuomi
Kristiina Laitinen
Kouvolan vihreät
Ruff Ryders
Tarja Heinola
Jaana Pesonen
Jaana Matikainen
Elisabeth Platan
Stiftelsen Danmarkshjemmet r.s
Tampereen Yliopiston YO-kunta
Joonas Lepistö
Piruliinan kodittomat aikuishaaveilijat
Rõõm
Koilis-Helsingin punavihreä kupla
Shave Club Finland
Emmaus Helsinki
Y-Säätiö
Hihnalat
From waste to taste
Paloheinän ulkoilumaja
A-lehdet
Arto Timonen
Jarkko Lavila
Ben Kaila
Blancco Pitäjänmäki

Rollfoods
Kaffila Bokvillan
Plaza Mocca
Good Life Coffee
Makers Kahvila
Cafe Pequeñon
Rupla Kallio ja Rupla Rööperi
Roots Helsinki
Street Gastro
Cafe Talo
Kahvitupa Laurentius
Hilpeä Kahvikissa
Kulttuurikahvila Laituri
Helsingin kaupunginteatteri
Ronja Tyren
Tuija Rantalainen
00400
Checking line
Fladderpuck
Panda & Tim
Suomen Jääkiekkoliitto
Jokerit
HIFK fotboll
HIFK-hockey
Superpesis
Happy Garden
Lisäksi järjestömme kiittää kaikkia
yksityisiä lahjoittajia ja toimintaamme
tukevia henkilöitä!

