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www.vvary.fi
etunimi.sukunimi@vvary.fi
ellei muuten ilmoitettu
TOIMISTO
Kinaporinkatu 2 D, 3. krs.
00500 Helsinki
toimisto@vvary.fi
Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola
050 407 9702
Järjestösihteeri
Vlada Petrovskaja
050 407 9703
Asukki & Viestintä
Katri Immonen
044 773 4700
Asumisneuvonta
Ulla Pyyvaara
050 443 0102
asumisasiat(at)vvary.fi
Aluetyöntekijä ja
Omat Avaimet2 -hanke
Carole Brady
050 443 1063
Matalan kynnyksen toiminta
Jussi Lehtonen
050 373 0920

M

ehiläinen, pian tuo Meri-Lapin terveydenhuollon yksinvaltias, on harjoittanut verosuunnittelua.
Pörriäinen maksoi 35 miljoonan tuloksestaan
nuivasti veroa – 308 000 euroa (2013). Verosuunnittelu antaa tähän mahdollisuuden, mutta onko se
moraalisesti oikein? Nähtäväksi jää kestääkö linja,
kun on saanut sopimuksen 15 vuodeksi Meri-Lapin terveydenhuollon toimijana.

Samaan aikaan Suomessa:
Köyhyys- tai syrjäytymisriski kosketti 927 000
kansalaista ja leipäjonoissa kävi viikoittain 20 000
ihmistä (2014). Pienituloisissa kotitalouksissa elää
634 000 henkilöä. Työttömiä oli 272 000 lokakuun
2017 lopussa. Vva ry:n toimintaa lähimpänä olevia eli asunnottomia on 7450.
Nämä luvut ovat sellaisia, että yleistyvä
verosuunnittelu ei ainakaan auta huono-osaisia ihmisiä. Onkin kysyttävä liiketoimintaa ja verosuunnittelu harrastavien moraalista
oikeutusta.

PERUSTUSLAKI 19 §
”Jokaiselle, joka
ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on
oikeus välttämättömään toimeentuloon
ja huolenpitoon.”
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”Lailla taataan oikeus
perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana
sekä lapsen syntymän ja huoltajuuden menetyksen perusteella.”
”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen
oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista
järjestämistä”.
Toteutuuko Perustuslain henki?
Reijo Pipinen

Maahanmuuttoasiat
Heini Puurunen
044 2603818
Yökeskus Kalkkers
Vaasankatu 5 (katutaso)
050 443 1068

k a u d e n

a s u t o n

Liikkuva tuki
ja palveluohjaus
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

LIITY
JÄSENEKSI!

Sällikoti
Helsinginkatu 50, Cecilia-talo
050 443 1060
Junailijankujan
asumisyksikkö
Junailijankuja 3
044 792 4650

JÄSENMAKSU 10€
SISÄLTÄÄ
Kuva: James Vaughan (on flickr.com)

ASUKKI. ASUNNOTTOMAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1987. Päätoimittaja Reijo Pipinen Vastaava päätoimittaja Sanna Tiivola Toimitussihteeri Katri Immonen
Taitto Jarkko Lavila Lehden teossa mukana: Johnny-Kai Forssell, Esa Uusi-Kerttula, Jorma Korhonen, Tapsa P., Jonna Parikka, Juhani Haapamäki, Marika Mikkola, Pekka Hurme, Max Toivokainen,
Paula Vuotila, Leila Haltia, Nelli Virtanen, Juhani Tiilikainen, Jarmo Eronen, Jenni Eronen, Tommi Lindfors, Mikko Vehniäinen, Martti, Maria Degerman, Vlada Petrovskaja, AK
Etukansi Darina Rodionova Takakansi AK Julkaisija Vailla vakinaista asuntoa ry Toimituksen yhteystiedot ks. Katri Immonen Painopaikka Painotalo Plus Digital Oy Painos 1000 kpl

ASUKKI-LEHDEN
KOTIIN KANNETTUNA!

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
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ASUNNOTTOMIEN YÖ 17.10.
Kiitämme kaikkia
tapahtumaan
osallistuneita ja
tukijoita!
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Vuoden 2017 Asunnottomien yön tulet syttyivät 29 paikkakunnalla
ympäri Suomen.

ASUNNOTTOMIEN
ASIALLA PORISSA JO 16. KERRAN

Mittava työryhmä rakensi kevään ja kesän
aikana merkittävän ohjelmakokonaisuuden
– Porin Asunnottomien yön.
tetätapahtuma järjes
pä
n
yö
n
ie
om
tt
sa. TilaiVantaan asunno
keskus Vernissas
ri
uu
ltt
ku
na
on
en, joka
tiin tänä vu
Tuomas Kokkon
o
kk
si
uu
m
si
on
suuden ju
illään.
ja kitara” -esityks
s
ie
”m
n
sö
ei
yl
i
lumos

uokakokkeina
Laurean opiskelijat hävikkir
Vantaan Asunnottomien yössä.

Helsingin päätapahtumassa Dallapenpuistossa
oli tarjolla lämmintä ruoukaa, hiustenleikuuta ja ne
vontaa. Järjestöt esittelii
vät toimintaansa, musiikk
soi ja kuultiin puheita ja
keskustelua.

Lavalla
New Born
-yhtye
Dallapenpuistossa.

Mistä lisää asuntoja? Mitä tehdä pitkille jonoille? Poliitikkoja grillattiin paneelikeskustelussa Dallapenpuistossa.

T

apahtumat hajautettiin eri puolille Poria. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sininauha, Porin Seurakuntayhtymä ja Sampolan kaupunginosan Asukastupa esittelivät toimintaansa esitelmin ja kuvin sekä avoimin
ovin. Mukana olivat myös Asumisyksikkö Varikko, Ehkäisevä
päihdetyö EHYT ry, Elämän Eliksiiri ry, Ahkerasti yhdessä
-hanke, Porin ensi- ja turvakotiyhdistys, Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry, Porin Sairaus ja Tapaturmainvalidit ry
ja Satakunnan Elävän Kuvan keskus Sekk ry.
Päätapahtuma sai jälleen sijansa Porin Seudun Työttömien
tiloissa, sisällä ja pihapiirissä. Yön tulet sytytti illan juontaja
Raisa Ranta. Nähtiin lyhytelokuva, Petri Ahonen puhui kaupungin asumisneuvojan ominaisuudessa.
Porin Seudun Työttömien koko väki sekä tapahtuman primus motor, Heikki Kemppainen, saattoivat todeta, että asiat
menivät perille. Kuin myös viihde, josta vastasi kaksi maakunnankuulua trubaduuria Make Tommila ja Mika Peltonen. Soppaa, kahvia, makkaraa, levonnaisia ja muita herkkuja riitti, ja lahjoituskirppari toimi hyvin.
Asunnottomien asia tule selkeästi julki. Vaikka puheissa
todettiin, että virallisesti asunnottomia on Porissa vain 60 –
niin yhteen ääneen todettiin, että yksikin on liikaa.
Rasmus Forssell, kuvat

entui
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Palefacen esiin

Johnny-Kai Forssell

Kuvat: Rasmus Forssel, Eeva Soikkeli, Katri Immonen, Vlada Petrovskaja
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OMAN ELÄMÄNSÄ SANKARIT

N

aamat -kirja (Into 2017) on Ulla Pyyvaa- tujia. On ongelmia elämänhallinnassa ja taloudessa,
ran ja valokuvaaja Arto Timosen toinen on mielihyvän hakemista ja impulsiivisuutta. Mutta
yhteinen teos. Viitisen vuotta sitten ilmestyi on myös monia taiteellisesti lahjakkaita, luovia ihmiKatu, jossa näkökulma oli asunnottomuuden perintei- siä; muusikkoja, laulajia, kädentaitajia!
sessä ytimessä, vanhenevissa, yksinäisissä, alkoholisoitu– Usein kävijät sanovat, että ovat ryssineet, tehneet
neissa miehissä. Uuden kirjan näkökulma on laajempi, virheitä, mutta silloin he ovat jo matkalla parempaan.
sillä asunnottomuuden syyt
Jos olisit kuntapäättäjä, mitä tekisit
ja kokijat ovat muuttuneet.
asunnottomuuden poistamiseksi?
H änen luokseen tulevilla
Jopa puolella heistä ei ole
– Järjestäisin kriisimajoitusta lisää,
ihmisillä on toivo
päihde- tai mielenterveysalueittaiset kriisimajoituskohteet olisivat
paremmasta elämästä .
taustaa, vaan mukana on
tarpeen. Yhdistäisin majoituksen asunpaljon nuoria, on tavallisia
nottomien tarpeisiin vastaaviin palveluityössäkäyviä ihmisiä, myös akateemisesti koulutettuja. hin, tarjoaisin aamukahvit ja asiointiapua.
Ulla työskentelee Vva ry:n asumisneuvojana, erään– Järjestäisin samaan yhteyteen mahdollisuuden
laisena linkkinä asunnottoman ja viranomaisten välillä. mielekkääseen tekemiseen, esim käsityöläispajoja ja
Hän auttaa luokseen tulevia löytämään
muita työpajoja. Ne
ulospääsyjä tilanteestaan, tekee hakemukvoisivat toimia valtion
U lla painottaa , että vielä
sia, kirjoittaa puoltokirjeitä viranomaisille,
myöntämällä tuella,
aikuisenakin ihmisen on
kuuntelee. Kun tapaamme lounaalla, hän
kaupunki voisi tarjota
saatava mahdollisuus .
on jo tavannut neljä asiakasta, ja seuraatilat ja rakenteet ja eri
vat odottavat heti lounastauon jälkeen.
alojen opettajat (kuvaamataito, musiikki ym. ) toimisi– On etuoikeus työskennellä järjestössä, voi ilmaista vat koutseina. Eli matalan kynnyksen palveluita ympäri
asioita, joita viranomainen ei voi ottaa esille. Voi nähdä kaupunkia, ja niissä voisi olla tarjolla myös elämäntaasiakkaiden tilanteet yksityiskohtaisemmin, ei vain pavalmentajia, koutseja.
virallisten kaavakkeiden kautta.
Ulla painottaa, että vielä aikuisenakin ihmisen on
Työssään Ulla on kuullut monenlaisia tarinoita saatava mahdollisuus. Oppisopimustyyppinen toiminta
asunnottomuudesta, mutta hän löytää lähes kaikista sopisi työpajoihin, paikkoja ei vain vielä ole tarpeeksi.
jotain yhteistä. Hänen luokseen tulevilla ihmisillä on
Kenelle haluaisit lahjoittaa kirjasi?
toivo paremmasta elämästä.
– KELAn pääjohtaja Elli Aaltoselle, Ulla sanoo
– Kirjan ilmestymisen jälkeen Mikko (eräs tari- empimättä. Myös Katu -kirja lähtisi samassa paketissa.
noiden henkilöistä) tuli tapaamaan minua työhuoneeKysyn, onko seuraava kirja jo suunnitteilla, ja Ulla
seeni ja halusi minun lukevan kirjasta ääneen hänen vastaa myöntävästi. Hänen haaveenaan on tehdä vastarinaansa. Hän liikuttui siitä itse ja sanoi haluavansa taavanlainen teos masennuksen kokeneille.
muuttua.
– Eli eräänlainen ”Hulluuden sinfonia”, jossa
Kaikkein eniten Ulla puolestaan liikuttui Jannin toivoa löytyy vaikkapa omien taitojen käyttarinasta, josta puuttuu juuri useimmille ominainen töön ottamisesta, niin että asunnottoivo. ” Tajuutsä Ulla miten hirveetä mulla on ollut”, tomuutta kokenut voisi perustaa
totesi huumeriippuvainen ja hyväksikäytetty Janni, jotain omaa, tehdä käsillään tai
joka ei 21-vuotiaana nähnyt elämässään toivoa parem- toteuttaa itseään muutoin, hän
masta. Kun Ulla muutaman vuoden päästä yritti etsiä sanoo, naurahtaa ja poistuu
tytön käsiinsä, tätä ei enää ollut.
työhönsä kuuntelemaan
Mikä muu yhdistää kirjan haastateltuja?
uusia tarinoita.
– Rakkaudeton lapsuus, lapsi ei ole saanut olla
lapsi. Joskus huostaanotto ja lastenkoti voi olla helpoTeksti: Leila Haltia
tus. Välinpitämättömyys ja lapseen kohdistunut väki- Kuvat: Katri Immonen
valta ovat tuttuja monille. Osa ei muista mitään lapsuudestaan, ja syitä voi vain arvailla.
– Monilla on alkoholi- tai päihdeongelma, ja
Kirjan tyytymukana on avohoidossa olevia mielenterveyskuntouväiset tekijät
julkaisutilaisuudessa.
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TIESITKÖ, ETTÄ…
• Tuetun asumisen jonossa on yli 500
asunnotonta ja mielenterveyskuntoutujien tuettuun asumiseen jonottaa 170 henkilöä Helsingissä
• Yleensä tuettuun asumiseen jonotetaan vuosi tai jopa enemmän
• Yli 80% prosenttia asunnottomista
yöpyy tuttavien luona – yhden yön
siellä, toisen täällä
Lähde: Asumisen tuen päällikkö Taru Neiman, Asunnottomuus Suomessa 2016 (Ara).
Teksti: Katri Immonen

TOISTEN NURKISSA

Y

ksi ainoa yö Hietsussa sai viimeisetkin itsehillinnän rippeet murenemaan. Kun aamulla lähdin kohti
oppilaitosta, kävelin päin punaisia ja reagoin tööttäyksiin keskisormella. Sporassa
kyräilin ja mietin, arvaako kukaan mistä olen
tulossa. Koulussa olin lähellä huutaa yhdelle
opettajista.
Kun siirryimme erään varakkaan helsinkiläisen asuntoon, jossa saamme viettää toukokuun ja ystävämme lupasi tuoda meille pari
tyynyä, tunnekuorma kävi ylivoimaiseksi ja
vietin seuraavat tunnit itkien. Niin yksinkertainen ystävällinen teko sai kaikki hanat auki.

Nyt elämämme on ulkoisesti hyvinkin
mukavaa. Meillä on huone josta ei tarvitse
maksaa vuokraa, lupa käyttää keittiötä ja
kaikkia välineitä. Silti hiivimme nurkissa ja
yritämme olla näkymättömiä: olemme meille
lähes tuntemattoman ihmisen omassa kodissa
ja vaikka hän kuinka korostaa, että haluaa
meidän viihtyvän, on mahdotonta unohtaa
hetkeksikään, että olemme täällä väliaikaisesti ja vieraina.
Kahden hyvin nukutun yön jälkeen sain
sentään hoidettua loput asunnottomuuteen
liittyvät paperityöt. Posti on käännetty restanteen, vanha autopaikka ja sähkösopimus

KUKA AUTTAA ASUNNOTONTA,
JOLLA EI OLE OIKEUTTA TOIMEENTULOTUKEEN?

R

adikaalia mielenterveyttä -blogin
kirjoittaja kuvailee tilannetta, jossa
pariskunnalla on jäljellä vähän säästöjä ja sen vuoksi he eivät saa asunnottomina
apua sosiaalitoimistosta.
Onko asunnottomien apu sidottu
toimeentulotukeen, sosiaalityön väi-

töskirjatutkija ja sosiaalityöntekijä
Petra Malin?
Se pitää paikkansa, että jos tilillä on palkkasäästöjä, ne vähennetään tuesta. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jossa kaikki käytettävissä olevat tulot lasketaan mukaan. Avun
saantiin vaikuttaa moni asia ja siksi yksittäi-

irtisanottu ja maistraatille ilmoitettu.
Apua ei ole sosiaalitoimelta odotettavissa.
Kaikki on sidottu toimeentulotukeen ja koska
meillä on jäljellä vielä vähän vanhoja palkkasästöjä, ei meillä ole siihen oikeutta. Suomalaisessa järjestelmässä me olemme väliinputoajia: niin köyhiä että yksityisille ei kelpaa
meidän rahamme, mutta emme tarpeeksi köyhiä saadaksemme apua. Se taho joka palvelee
stadilaisia mielenterveyspotilaita auttaa meitä
jahka pystyy, mutta siinäkin jonossa olemme
olleet puoli vuotta, tuloksetta.
Samaan aikaan Stadin Asunnot markkinoi vapaata kaksiota vuokraovessa.
Teksti: Huutolainen
Kuva (CC): Lars Hammar
Teksti on julkaistu aikaisemmin
Radikaalia mielenterveyttä -blogissa.

seen tapaukseen on vaikea ottaa kantaa.
Sen sijaan esimerkiksi ohjausta tai neuvontaa on mahdollista saada, vaikka ei olisi
oikeutettu toimeentulotukeen. Uusi sosiaalihuoltolaki lähtee siitä, että apu ei ole kytketty
toimeentulotukeen. Siinä, kuinka hyvin uusi
laki on siirtynyt käytännön toiminnaksi, on
varmasti eroja.
Miksi ihmisten täytyy kuluttaa
viimeiset säästönsä, ennen kuin voi
saada apua?
Toimeentulotuki viimesijaisena etuutena

YHDEN HÄTÄ ON YHTEINEN HÄTÄ

O

len jo pitkään ihmetellyt yhteiskuntamme tilaa ja sen suhtautumista ja kyvyttömyyttä omien
arvojensa ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Yhteiskuntamme keskeisiä arvoja pitäisi olla
yleinen hyvinvointi ja tasa-arvo. Olen kuullut, että valtion hyvinvoinnin tila on täysin
verrannollinen, siihen kuinka se kohtelee
vankejaan. Ja mielestäni samainen sääntö
pätee syrjäytyneiden kohteluun.
Ajatellaanpa vaikka Marttaa 76.v (hän
kertoi minulle tarinansa eilen), joka on tehnyt neljänkymmenen vuoden uran siivoojana ja nyt nauttii eläkepäivistään asustellen
Paavalinkirkon nurkilla. Martta on kotiintulomatkalla kauppareissultaan. Sen varrella hän normaalisti ihastelee orvokkien
väriloistetta niitä tuoksutellen. Nyt hän
kuitenkin näkee virtsalle ja viinalle haisevan kodittoman Penan istuskelemassa kirkon portailla täristen lokakuisessa pakka-

sesta. Martta menee juttelemaan Penalle,
joka kertoo mielellään surun täytteisen
elämäntarinansa. Tovin juteltuaan Pena
nousee ja kiittää juttutuokiosta, ja kertoo
menevänsä päiväunille Paavalinkirkon taka
kivetykselle. Niinpä Martta suuntaa kotiin,
ja kun on luonteeltaan herkkä, ei pysty olemaan ajattelematta Penan kurjaa kohtaloa,
vaan menettää jopa yöunensa. Tätä jatkuu
viikko tolkulla kunnes asia hiljalleen painuu unholaan.
En voi olla ajattelematta, tiedostavatko
ihmiset tai päättäjät sitä millä tavoin kodittoman Penan kohtalo vavisuttaa ja heikentää yleistä hyvinvointia yksilötasolla, puhumattakaan Penan kohtalosta. Kyse ei siis ole
vain Penasta ja hänen kohtalostaan, vaan
se vaikuttaa monen muunkin ihmisen elämään ja yleiseen hyvinvointiin salakavalasti.

on rakennettu sillä tavalla. Kaikki lasketaan,
esimerkiksi lapsilisät vähennetään tuloina
toimeentulotuesta. Säästöt eivät ole tässä
eri asemassa.
Eikö olisi järkevämpää auttaa heti
eikä antaa ongelmien kärjistyä?
Tähän on vaikea vastata, koska toimeentulotuki on niin erilainen etuus suhteessa
muihin. Jos toimintaperiaate olisi muu, kyse
ei olisi toimeentulotuesta. Täytyy myös ajatella yhdenvertaisuutta: miksi joku jolla on
säästöjä, saisi ikään kuin enemmän kuin
vaikka se lapsilisiä saava henkilö?
Pitäisikö lakia tässä kohden muuttaa? Esimerkiksi ottamalla käyttöön
joku suojaosa?
Voisi tietenkin ajatella, että olisi jokin
suojaosa, jota ei oteta huomioon. Ajattelen
kuitenkin, että isompi tarve olisi muualla
kuin säästöjen kohdalla, koska on hyvin
harvinainen tilanne, että toimeentulotukea
hakevalla ihmisellä on säästöjä. Voi tietenkin mietti, olisiko pitemmän päälle esimerkiksi perustulo parempi vaihtoehto.
Miten sosiaalitoimisto ylipäätään auttaa asunnottomia asunnon
saannissa?

Riippuu kunnasta, mitkä sosiaalitoimiston toiminnan mahdollisuudet ovat.
Osassa kunnista esimerkiksi sosiaalityöntekijän puolloilla on merkitystä kaupungin asunnon saannissa. Sosiaalitoimisto voi
arvioida taloudellista tilannetta ja puoltaa
takuuvuokran myöntämistä Kelalle sekä
antaa ohjausta ja vinkkejä asunnonhakuun.
Mutta auttamismahdollisuudet ovat rajalliset. Sosiaalityöntekijöillä pitäisi olla paremmat mahdollisuudet auttaa.
Olet myös kaupunginvaltuutettu
(vas.) Helsingissä. Kuinka aiot kuntapäättäjänä toimia mainittujen epäkohtien korjaamiseksi?
Olemme keskustelleet ryhmässä siitä,
että sosiaali- ja asuntotoimen välille tarvittaisiin paremmat käytännöt, niin että sosiaalitoimistot pystyisivät vaikuttamaan paremmin asunnon saamiseen. Lisäksi on selkeä
tarve avulle asuntohakemusten täyttämisessä. Tällaiseen sosiaalitoimistoissa ei tällä
hetkellä ole mahdollisuutta. Tässä voisi olla
valtuustoaloitteen paikka.

Mikko Vehniäinen

Teksti: Katri Immonen

LUOKITUS 4A

Kolumni

POSTILOKEROSSA
ei voi asua! Mulla on
nolla huonetta, ilman
keittiötä, parveketta
ja saunaa! Asunnottomien seinäkirjoituksissa
on hirtehishuumoria,
mutta myös tosiasiaa.
Piiloasunnottomuus
on myös kalsea tosiasia.
Kavereitten ja sukulaisten luona majailee kirjattomia, karjattomia ja tulevaisuudettomia
ihmisiä. Laitosasuminen on tarkoitettu väliaikaisratkaisuksi, vaikka harvoin se sitä on.
– Olin kaverin nurkissa kolme kuukautta.
Sitten tuli isännöitsijä, perässään huoltomies
ja joku taloyhtiön hallituksen mikkihiiri. Hushus, pois vain, kun ei olla kirjoilla. Vettäkin
kuluu kahden edestä!
Pakkohan oli lähteä.
Päihteet ja asunnottomuus on paha, mutta
yleinen yhdistelmä.
– Kun pääsin linnasta, marssin sossuun
ja huusin ovelta, että nyt aloitetaan aasta.
Akka, auto ja asunto ja AA-kerho. Heti mulle!
Ennen kuin vake heitti mut kartanolle, se ehti
sanoa, että nyt on sulla lisäksi a-kuulutus.
– Totta on, että jos pysyy raittiina, tai edes
jossain kuosissa, eikä aiheuta häiriötä, saa
luukun, asunnon. Ei kutsu sinne juoppokööriä eikä järjestele mitään meteliä eikä hajuhaittoja, saa olla, sanoo yhteiskunnan tuella
asuva keski-ikäinen herra X.
Kun alle painettu sai ensimmäisen, oman
asunnon, vuokrasellaisen, amok-juoksun jälkeen, oli se hieman hankala tapaus.
Kävin tunnin välein katsomassa, kenen
nimi on postiluukussa. Kaiken aikaa pelkäsin, että kohta tulee joku, joka komentaa ulos.
Sängyssä ei tullut uni. Menin lattialle sängyn viereen ja yritin unta. Lopulta otin huovan ja tyynyn kainaloon, menin rappukäytävään, vinttitasanteelle. Ja nukuin yöni hyvin.
Hiljalleen totuin nukkumaan kotonanikin.
Johnny-Kai Forssell

10

RAHAPELIHAITTOJEN
VÄHENTÄMINEN ON YHTEINEN ASIAA
Veikkaus käyttää markkinointiin
45 miljoonaa euroa vuodessa, mutta
haittoja ehkäisevään ja vähentävään työhön
vain 2,6 miljoonaa euroa. Asiantuntijat
arvioivat haittoihin vaikuttavaan työhön
tarvittavan vuosittain 16,9 miljoonaa.

Arjen jatkuvuus koetuksella

K

unnallisessa sosiaalityössä tukia myönnettäessä yksi arkinen toimi on käydä
läpi ihmisten tiliotteita. Useimmiten
tiliotteiden läpikatsominen on rutiininomainen muodollisuus, mutta toisinaan niistä myös
näkee keskeisiä asioita ihmisen elämäntilanteesta. Sosiaalityössä ei usein ole mahdollista
olla läsnä ihmisten arjessa, mutta tiliotteet tuovat näkyviin asioita arjen kulusta. Toisinaan niiden kautta tulee myös näkyväksi arkea hallitsevia peliongelmia.
On raadollista konkreettisesti paperilla nähdä,
miten muutenkin pienen perusturvan varassa
elävien ihmisten tuet kiertävät erilaisten pelitilien kautta. Tappioputken aikaan arjen taloudellinen tilanne on hyvin hankala eikä rahaa
jää perustarpeiden tyydyttämiseen. Toisinaan
tileillä näkyy voittoja ja niiden kotiutuksen tuomia hetkellisiä helpotuksia, mutta tilanne kääntyy taas nopeasti päälaelleen. Arjesta puuttuu
jatkuvuus, mikä saattaa uhata esimerkiksi asumisen jatkuvuutta.
Jos elämäntilanteisiin kasaantuu myös monia
muita sosiaalisia ja mielenterveyden ongelmia,
on puuttuminen monesti hyvin hankalaa. Liian
usein sosiaalityön rooliksi muodostuu pyrkimys
toistuvien kriisitilanteiden lieventämiseen, mikä
ei kuitenkaan välttämättä tuo helpotusta kokonaistilanteeseen. Usein työntekijän mielessä pyörii millaisella tiedolla ja taidolla tilanteisiin tulisi
vaikuttaa sekä mikä on yhteinen vastuumme toinen toisistamme.

Voitot riskipelaajien taskuista
Rahapeliongelmien esiintyvyyttä on Suomessa
tutkittu säännöllisesti vuodesta 2003 lähtien.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2015 tutkimusraportin mukaan suomalaisista 3,3 prosentilla eli noin 124 000 henkilöllä
on rahapeliongelma, joka koskettaa välillisesti yli
727 000 läheistä. 18,3 prosenttia pelasi vähintään riskitasolla. Huomioitavaa on, että vähemmistössä olevat riskipelaajat tuottavat jopa puolet koko rahapelien tuotoista.
Suomessa rahapelituotot ohjautuvat monoKuva: Jarmo Eronen (piirros), Marika Mikkola (valokuva)
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poliyhtiön kautta avustuksina yleishyödylliseen toimintaan sosiaali- ja terveysalan järjestöille sekä urheilu- ja kulttuuritoimijoille.
Myös Vva ry:n toimintaa tuetaan Veikkauksen varoilla.
EU:n keskeiset perusteet hyväksyä monopolit vapaan kilpailun sijaan ovatkin monopolien haittoja vähentävät tavoitteet sekä pelivoitoista saatavien avustusten vastuullisuus.
Hyvistä käyttötarkoituksista huolimatta pelituottoja ei voida ongelmien kustannuksella
kasvattaa, vaan on mietittävä, kuinka ongelmallista pelaamista saadaan vähennettyä,
vaikka se vähentäisikin järjestöille avustuksina jaettavia tukia.

Pelihaitat kuriin säätelyllä?
Tiina Räsäsen (2016) väitöstutkimus osoittaa,
että rahapelitiheys oli jo nuorilla yhteydessä
riskikäyttäytymiseen ja heikompaan terveyteen. THL:n asiantuntijat (STM:n raportteja
2017/43) esittävätkin rahapelihaittojen sääntelyssä yhtenä keskeisenä ratkaisuna pelaajien pakollista tunnistautumista, jonka katsotaan vaikuttavan erityisesti nuorten pelaajien
ikärajavalvontaan sekä ongelmapelaamisen
rajaamiseen. Raportin mukaan pakkotunnistautuminen on pelaajan itse asettamien pelirajojen ja pelaajan itselleen hakeman pelikiellon lisäksi tehokkain tapa pelihaittojen
vähentämisessä.
Samaan aikaan tunnistautumista vastustetaan, sillä sen pelätään vähentävän juuri
niitä pelaajia, jotka pelaavat ohimennen ja
satunnaisesti ilman henkilökohtaisella tasolla
vaikuttavia haittoja tuoden samalla järjestelmälle voittoja.
Rajoitusten asettaminen ei ole myöskään
asenteiden puolesta helppoa, sillä tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista vastustaa rajoituksia. Tuoreet tutkimukset kuitenkin osoittavat peliongelman olevan yksi
kasautuneen huono-osaisuuden muoto, ja
sen esille tuomiseen tarvitsemme lisää julkista keskustelua.

Muutos tehdään yhdessä
Sosiaalityöntekijänä mietin usein, tiedänkö
rahapeliongelmasta ja siihen vaikuttamisesta
tarpeeksi. Rahapeliongelmalle tyypillistä on,
että sitä salaillaan ja tutkimusten mukaan vain
10% ongelmasta kärsivistä hakeutuu hoitoon.
Perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä
myös Kelan työntekijät ovat velvoitettuja
tarkkailemaan toimeentulotuen käsittelyn
yhteydessä tiliotteita ja heillä on peliongelmia epäillessään mahdollisuus ottaa asiak-

JOS OMA TAI LÄHEISEN PELA

AMINEN HUOLET TAA…

Peluurin maksuton auttava
puhelin
0800 100 101 (ark. klo 12–18)
• Puheluihin vastaa rahapelio
ngelman
tunteva ammattitaitoinen hen
kilöstö.
• Keskustele ja kysy peliongel
masta,
pelaamisen rajoittamisesta tai
lopettamisesta, tuki- ja hoitovaihto
ehdoista tai mistä tahansa peliongel
maan
liittyvästä.

kaaseen yhteys ja tämän suostumuksella tehdä
kuntaan ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.
Työntekijänä olen kertaalleen vastaanottanut tällaisen ilmoituksen asiakkaasta, jonka
peliongelman tosin jo tiesin. Yhteisen ennaltaehkäisyyn pyrkimisen ja ongelman tunnistamisen jälkeen haasteeksi jää, kuinka jo syntynyt ongelma korjataan.
Sosiaalityössä on tärkeää löytää yhdessä
asiakkaiden kanssa keinoja ja voimavaroja
muutoksen toteuttamiseksi. Keskinäinen luottamus on tässä avainasemassa. Suomessa ei
ole rahapeliongelman Käypä hoito -suosi-

• Aiheesta keskustellaan tasave
rtaisesti
ja kunnioittaen, sinun tarpeesi
huomioiden. Linjalla kuunnellaan ja
kannustetaan ja annetaan halutessa vin
kkejä
sekä ohjataan eteenpäin.
• Keskustelu on luottamuksellis
ta: työntekijöillä on vaitiolovelvollisu
us kaikista käsitellyistä asioista.
Neuvontaa ja apua myös
internetin kautta: www.peluur
i.fi

tusta, mutta ulkomaisten tutkimusten mukaan
hoitomuotona peliriippuvuuteen toimii tehokkaasti muiden riippuvuusongelmien tavoin
kognitiivinen käyttäytymisterapia sekä tarvittaessa myös lääkärin määräämä tukilääkitys.
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan arpajaislain toista muutoskierrosta. Nyt on aika käydä keskustelua ja
vaikuttaa.
Teksti: Marika Mikkola
Kirjoittaja on sosiaalityöntekijä, joka opiskelee
tällä hetkellä Helsingin Yliopistossa.
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KULTTUURI KUULUU KAIKILLE

MIESTEN KOHTAAMISIA

Tahtoisitko kokea jonkinlaisen kulttuurielämyksen, mutta rahasi eivät riitä? Nyt koitti tilaisuutesi,
sillä Asukki etsi ja listasi Helsingin ilmaiskohteita juuri sinua varten! Tarjolla on kulttuuria näyttelyistä elokuviin.

LASTEN KANSSA
JOULUTUNNELMAA
Helsingin Laulun joulukonsertti
ti 19.12.2017 klo 18.00
Malmitalo
Malmitalo toivottaa kaikille hyvää joulua Puurojuhlalla;
Oulunkylän yhteiskoulusta tulleet tiernapojat viihdyttävät ja
yhteislaulu raikaa isäntinään Okkonen ja Pauli Kainulainen,
kun tarjolla on herkullista joulupuuroa!
ti 19.12.2017 klo 16.30
Osoite on Malmitalon aula, eli Ala-Malmin tori 1
ja paikalle on vapaa pääsy
Keskiviikon galleriapajat: Jouluinen kynttiläpaja
ke 20.12.2017 klo 16.00
Vuotalo
Joulukalenteri
pe 1.12.2017 - su 24.12.2017
Annantalon ulkopuolinen tila 2, Annankatu 30, Helsinki

Onnelin ja Annelin talvi
-elokuva
Onneli ja Anneli ovat kaksi tavallista tyttöä ja
parhaat ystävykset. Eräänä joulukuisena iltana heidän talonsa pihaan ajaa pienenpieni auto, josta nousee
ulos pikkuruinen perhe.
ke 3.1.2018 klo 14.00 - 15.20 & 17.00
Kanneltalo: Klaneettitie 5
Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu -elokuva
to 4.1.2018 klo 14.00 - 15.10 & 17.00
Kanneltalo: Klaneettitie 5

Stoassa, Vuotalossa,
Malmitalossa ja
Kanneltalossa vaihtuvia
ilmaisia näyttelyitä ja
kulttuuritapahtumia.

Lasten kaupunki
Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungissa
voit tutustua kaupungin historiaan leikkien!
Kaupunginmuseo:
Aleksanterinkatu 16

elämässä, saati kameran linssin
edessä.
The Work DocPoint -elokuvafestivaaleilla. Festivaalit järjestetään 29.1.-4.2.2018. Koko
ohjelmisto ja esitysajat julkaistaan 4.1. docpointfestival.fi
-sivustolla.

Kirja

Anni Saastamoinen:
Depressiopäiväkirjat (Kosmos 2017)

Työväenasuntomuseo ja Ratikkamuseo.
Kaupunginmuseo: Aleksanterinkatu 16

Suomen Kansallismuseo
Vapaa pääsy joka perjantai 16-18, Mannerheimintie 34
Sinebrychoffin taidemuseo
Vapaa pääsy kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17–20, Bulevardi
40
Ateneum
Vapaa pääsy keskiviikkona 21.12. klo 10–20, Kaivokatu 2
Valokuvataiteen museo, Teatterimuseo ja Hotelli- ja
ravintolamuseo
Vapaa pääsy kaikkiin kolmeen Kaapelitehtaan museoon
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17-20. Välillä
tarjolla on näyttelyiden lisäksi muutakin ohjelmaa!
Kaapelitehdas: Tallberginkatu 1

Teksti: Nelli Virtanen
Nelli Virtainen suoritti yhdeksännen luokan TET-harjoittelun
lokakuussa Vva ry:n toimistolla.

Joukko miehiä – osa vankeja, osa
vankilan ulkopuolisia – kohtaavat
toisensa neljän päivän intensiivisen ryhmäterapian aikana The
Work -dokumenttielokuvassa.
Vuorollaan jokainen mies sukeltaa syvälle menneisyyteensä. Miehet joutuvat kohtaamaan itsensä
– ja näkemään toisensa uudessa
odottamattomassa valossa.
Yhdessä Kalifornian Folsomin vankilan huoneessa
kuvattu dokumentti on tiivis ja intensiivinen kuvaus
kohtaamisesta, jollaiset
ovat harvinaisia jopa tosi-

REHELLISESTI MASENNUKSESTA

Kauneimmat joululaulut – yhteislaulua useissa Helsingin
ILMAISEKSI MUSEOON
kirkoissa
la 17. - su 18.12.
Helsingin kaupungin museot
https://www.helsinginseurakunnat.fi/
Kaupungin museoihin on ilmainen sisäänpääsy.
pyhatjuhlat/kauneimmatjoululaulut.
Helsingin kaupunginmuseon lisäksi museoperheeseen
html
kuuluvat Hakasalmen huvila, Ruiskumestarin talo,

TSEKKAA
MYÖS!

E lokuva

Kuva: Maija Asikainen

”Kun masennukseni
saapui, se saapui
yllättäen, koputtamatta tai kenkiään
kopistelematta, se
vain ryntäsi sisään
ja tarttui kiinni
kaulasta.”
Kirja tuo hyvin
esille masentuneen ihmisen
pelon tulevaisuudesta, voimattomuuden, toivottomuuden,
inhon, vihan ja riittämättömyyden tunteen. Välillä kirjassa asiat
nostetaan esille kirosanoilla ja
huumorilla.
Kirjassa esille tulevat terveyskeskuslääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, terapeutit ja psykiatrit. Vastaanottotilanteet ovat
usein jännittäviä, ahdistavia jopa
pelottavia kysymyksineen ja kyselyinään. Vastaanottojen jälkeen
tunteet myllertävät laidasta laitaan – toivosta toivottomuuteen.
Kirjan kohokohdaksi nousee kirjoittajan aito ja realistinen

kuvaus masentumisen moninaisuudesta. Sen mukanaan tuomista
ilmiöistä, jotka vaikuttavat päivittäisiin
toimintoihin: fyysisen ja psyykkisen
jaksamattomuus sekä
henkisten voimavarojen loppuminen. Raskaasta aiheesta huolimatta kirjan teksti on
värikästä ja selkeästi

ilmaistua.
Aitojen tuntemusten ja kokemusten kautta kirja antaa hyvän
ja kattavan kuvauksen masentuneen ihmisen elämään. Saastamoinen on onnistunut erittäin
hyvin tuomaan ne esille. Kirja
sopii hyvin kaikille: myös käytettäväksi oppimateriaalina kouluissa
ja terveydenhoitoalan henkilökunnalle. Kirja antaa myös näkökulmaa masennuksen ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.
Paula Vuotila

YHTEISENÄ NIMITTÄJÄNÄ
ASUNNOTTOMUUS

Kirja

Ulla Pyyvaara & Arto Timonen:
Naamat – Tarinoita Asunnottomuudesta (Into 2017)
”Makasin kaverin saunan
lattialla kuhmu
kallossa. Putki
loppui ja asioita
oli pakko lähteä
jotenkin hoitamaan, taas
ruinaamaan
tuettua asumista, mutta ei se
niin vain onnistu…Kaverit
väittävät, että minulle ei viina
sovi. Tiedä sitten, kenelle se
sopii? ”
Ihmiselämän peruskysymysten äärellä liikkuu asunnoton
nuori mies Otso. Otso on yksi
Ulla Pyyvaran kirjoittaman
ja Arto Timosen kuvittaman
Naamat – Tarinoita asunnottomuudesta -kirjan henkilöistä.
Kirja antaa sananmukaisesti
kasvot asunnottomille ihmisille, joita on Helsingissäkin
tuhansia. Mitä me tiedämme
heistä? Mitä luulemme tietävämme? Vanhoja ukkoja roskiksissa! Kyllä, mutta yhä enemmän nuoria, 20-25 vuotiaita
isänmaan toivoja. Entisiäkö?
”Naamat” tuo loistavien
valokuvien ja tekstin kautta
meille tutuiksi Jonin, Mikon,
Jannin, Vesan, Sarin, Petrin ja
monen muun elämäntarinat:
yhteisenä nimittäjänä asunnottomuus. Taustalla on rikkinäisiä lapsuudenkoteja, päihteitä,
kamppailua oman elämän hallitsemiseksi. Kirjassa toistuu
myös jatkuva kamppailu eri
viranomaisten kanssa; erilaisten paperien täyttäminen oikein
on jo suuri kynnys, yksi suurimmista. Välillä sosiaalitoimen virkailija lyö lyötyä, heik-

koahan on helppo
mätkiä lisää.
Kirjassa kuvataan ja kerrotaan erinomaisen
havainnollisesti,
miten asunnottoman elämä voi
muuttua. Tehokkain keino muutokseen on oma
asunto. Sen kautta
vastuu oman elämän hallinnasta pikkuhiljaa
kasvaa. Tie ei ole helppo, mutta
yhteiskunnan, joka mittaa kaiken rahassa, pitäisi tietää, että
jokainen asunnon saanut tulee
meille veronmaksajille kymmenen kertaa halvemmaksi
kuin asunnottomuuden pitkittyminen ja sen myötä syvenevät ongelmat.
Naamat ei ole pelkkä toivottomuuden kuvaus, vaan
kirjan hahmot antavat myös
elämäntarinoillaan valoisamman kuvan tulevaisuudesta.
Yksin on kuitenkin vaikea selvitä, siksi erilaiset auttajaverkostot ja läheiset ihmiset ovat
ratkaisevan tärkeitä jaloilleen
pääsyssä. Tätä työtä ei yhteiskunta voi koskaan liikaa arvostaa ja tukea.
”Naamat” on aivan erinomainen lahjakirja jouluksi!
Joulunahan tulee ajatella lähimmäisiä. Vaikka niitä, jotka nukkuvat joulunsa kuusen alla. Erityisesti tämä lahjakirja sopii
kaupungin johtajille, virkamiehille ja valtuutetuille, jos heitä
asunnottomien asia sattuisi edes
jouluna kiinnostamaan.
Pekka Hurme
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Voi kuinka sittenk
in kiitän Luojaa,
löysin yöksi pään
päälle sateensuo
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Ei lähelläkään ku
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on kynttilänvalo.
Ja päivän vahva
tuki,
on löytämäni pa
hvimuki.
Jokaiseen roskiks
een päivällä kurk
in,
onni kävi, löysin
ananas-ja tonnika
lapurkin.
Nyt voin levätä
ja purkin maistaa
,
siitä kyllä roskiks
en hajun haistaa
.
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.
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ANITA

KAPANTOPAR – Katkelma Mr. Tiilikaisen elämästä

Silloin joskus alkuvuodesta, kun
tulin tähän maahan, niin alun
perin tulin ainoastaan ryyppäämään parix viikox. Avovaimoni
kuoli helmikuun puolen välin tienoilla alkoholin ja epilepsian kohdatessa toisensa.
Eräänä päivänä, tarkemmin ystävänpäivänä tulin Eestistä kotiin ja löysin Anitan keittiöstä kuolleena. Se ei sinänsä ollut
minulle yllätys, sillä Anita oli maininnut aikaisemmin, että silloin
kun hän juo niin, jos putki venyy
niin hän ei muista ottaa lääkkeitään. Sitten kun lopettaa juomisen niin sillä hetkellä olisi pikaisesti päästävä sairaalaan, koska
epilepsiasta johtuvista syistä äkillinen alkoholin loppuminen kehossa
pistää pumpun tosi koville ja seurauksena voi olla kuolema.
Sinä ystävänpäivänä kävel-

lessäni kotiinpäin mietin, kuinka
yllättäisin Anitan. Eestinmatka
oli nimittäin mennyt yli odotusten ja olin tilannut yrityksellemme
edulliset koneet sieltä. Samalla
kyllä hieman kaiversi omaatuntoa, sillä kaupanteko sujui odotetusti yhdessä päivässä, mutta olin
ollut reissussa kaksi ja puoli päivää; tuli siinä hieman kavereitten kanssa juhlittua onnistunutta
kauppaa. Jälkeenpäin olen usein
miettinyt, olisinko voinut estää
Anitan kuoleman tulemalla heti
kaupanteon jälkeen kotiin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Sitä
tuskin kukaan pystyy minulle kertomaan, ja voi olla, että parempi
niin että en tiedä.
No kotioven avattuani vastaani
iski karmea löyhkä ja asunto oli
sekaisin, katsoin ensin makkariin
ja olkkariin jossa ei ollut ketään.

Ajattelin Anitan olevan ulkona,
joten avasin ikkunan ja partsin
oven tuulettaakseni.
Olkkarissa rojahdin lempituoliini ja otin oluen samalla kun
katsoin textitv:tä. Siinä siemailtuani muutaman oluen, huomasin niiden lämpenevän, joten kassit
mukaan ja jääkaapille. Keittiön ovi
tuntui olevan lukossa, mutta eihän
se voi olla kun ei oo lukkoa, mietin.
Aikani siinä sitten runnoin sitä
auki ja kun sain hieman raolleen
sitä, niin kurkistin sisälle keittiöön,
että mikä siellä oven edessä on
esteenä. Silloin huomasin, että
Anita makasi ovea vasten.
Voi vittu taas se on juonnu
ittensä sammuksiin, tuli ensin mieleeni. Suljin oven, mutta sitten
jokin alitajunnassani sanoi, että
nyt ei kaikki ole kohdallaan. En
sitä heti yhdistäny vaan kävin part-

Jatkis

silla tupakalla ja siellä ollessa se iski
tajuntaani ”SE ON KUOLLU”.
Otin pikasesti muutaman askeleen takaisin ovelle ja työnsin sen
vauhdilla auki. Silloin huomasin
Anitan lasittuneen katseen tyhjyyteen – se katse katsoo minua
kai lopunikäni.
Tuijotin, tuijotin ja tuijotin. En
kyennyt vähään aikaan edes miettimään mitään, katsoin vain niitä
pohjattomia silmiä.
Sitten ikään kuin heräsin ja
huomasin että Anita on aivan
mustelmilla ja hänellä on toisessa
kädessä lautanen ja toisessa paistinlasta. Hellalle vilkaistuani huomasin siinä olevan valmiin pydärin. Hiljakseen palasin takaperin
partsille, jossa kevyt pakkastuuli
virvoitti pääni ja rupesin miettimään mitä tekisin. Sitten sain ajatuksen ja soitin asianajajalleni
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KUINKA TÄRKEÄÄ
ONKAAN KIIREETTÖMYYS!

Pöydällä lojuva älypuhelimeni toimii keskustelun avaajana. Rouvakin haluaisi oman
älylaitteen, josta etsiä tarvitsemaansa tietoa.
Ensimmäistä kertaa kuulen, että iäkkäämpi
ihminen toivoo itselleen uusinta tekniikkaa.
Huomaan, että olen myöhästymäisilläni
amu on kylmä ja poskionteloissani tan jalkani ylös väistääkseni. Koitan hymyillä bussista ja nousen kiireesti ylös. Nainen tartuntuu edelleen vahvasti flunssan hänelle, mutta hän ei katso minua päinkään. joutuu viemään kahvikuppini, sillä “hänen
Tapaan toimintaterapeuttini ensimmäistä takiaan” melkein myöhästyn bussista. Minun
paine. Hyppään ensi töikseni pitkän
linjan bussiin suuntana Peijaksen sairaala, kertaa ja meillä synkkaa älyttömän hyvin. on vaikea jättää kuppini vanhemmalle ihmisillä Nobinan lakon takia vain harvat lin- Itkeä tirautan hänen vastaanotollaan ja annan selle kannettavaksi, mutta se vaikuttaa hänelle
ja-autot kulkevat suunnitellusti Itä-Vantaalla. positiivista palautetta äärettömän hyvästä pal- tärkeältä. Onko aika oikeasti niin arvokasta,
velusta ja asiantuntemuk- että toinen kokee velvollisuudekseen siivota
Muut matkalaiset vaikuttaK uulemma C ittarista sesta. Ymmärrän, miksi hän minun jälkeni vastapalvelukseksi hetken kesvat väsyneiltä, kuski kiireiseltä. Hävettää hypätä pois saa nyt kolme pakettia oli hieman myöhässä. Olen kustelusta? Vaihdamme hymyjä.
kaffetta kympillä .
otettu saamastani tunnollijo kahden pysäkin kuluttua,
Mietin myös omaa suhtautumistani tilansesta ja kiireettömästä hoi- teeseen. Ensioletukseni tässä kohtaamisessa oli
sillä olisinhan voinut jaksaesdosta. Hymyni tarttuu häneen ja tuntuu se, että juttelen yksinäisen vanhuksen kanssa.
sani kävellä.
Hän kuitenkin hymyilee minulle lämpi- siltä, kuin osa fyysisestä kivustani olisi kadon- Enhän minä voi sitä tietämättäni olettaa!
mästi ja toivottaa mukavaa päivää. Kiireesti nut tuhka tuuleen vain hyvän kohtaamisen Mutta näin minä silti tein.
hän sujahtaa tiehensä. Hänen hymynsä kui- ansiosta.
Ehdin kuin ehdinkin likaiseeen metallilta
Seuraavassa hetkessä saitenkin ehtii tarttua.
haisevaan bussiin, vaikka se
O nko hoitaja
Sairaalan tupakointipaikalla kymmenet raalan kahvilassa viereeni
onkin numeroltaan väärä.
velvoitettu
hoitamaan
ihmiset vetävät savua keuhkoihinsa. Heitä istuutuu eläkeläisrouva.
Kiireeni pysähtyy taas
työnsä
lääkäriä
yhdistävät tyhjät kasvot ja harmaat olemuk- Kiusallista. Kahvilassa on
kuin väkisin, sillä en tiedä,
kiireemmin
?
set, sairaalavaatteet. Väkisinkin mieleeni juo- kymmeniä ihmisiä. On
kulkeeko mikään bussi ja
lahtaa ajatus siitä, miksi he ovat täällä. Mitä lounasaika, kassajono liikminne. Bussista väärällä
heille kuuluu, mitä heille on tapahtunut. (He kuu jouhevasti, kuten kuuluukin. Nopeasti, pysäkillä pois jäädessäni minua lähestytään
näyttävät siltä, ettei Nobinan lakko paljoa kiireesti.
jälleen. Eikä mene hetkeäkään sen jälkeen,
Osalla potilaista on vierailijoita ja hymyt kun sitä seuraava kohtaaminen tapahtuu.
kiinnosta.)
Sairaalan käytävillä vilisee kiireisiä hoita- kasvoillaan. Kohtaaminen saa heidätkin iloi- Neuvojani vastaan saan neuvon: Kuulemma
jia ja vähemmän kiireisiä lääkäreitä. Ainakin siki mahdollisista sairauksista ja säryistä huo- Cittarista saa nyt kolme pakettia kaffetta kymmikäli se mitataan askeleiden nopeuksissa ja limatta. Kuinka vahva lääke toisen ihmisen pillä. Hymyillen jatkan matkaani ja mietin,
pituuksissa. Onko hoitaja velvoitettu hoita- läsnäolo voikaan olla? Iloisia ihmisiä ympä- kuinka tärkeää onkaan kiireettömyys?
maan työnsä lääkäriä kiireemmin? Siivooja röi vakava tunnelma ja ruoan tuoksu leijuu
pesee käytävän lattiaa tuolini vierestä ja nos- ilmassa. Kalakeittoa.
Emmi Koivisto

A
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ASUNTO ENSIN -SUOSITUKSET TESTISSÄ
Verkostokehittäjät -hankkeessa kirjattiin laajan toimijaverkon yhteistyönä suositukset asunto ensin -periaatteen
toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen. Vva ry osallistui suositusten laadintaan. Asukki testasi, miten
suositukset toteutuvat asukkaiden näkökulmasta järjestön omassa Junailijankujan asumisyksikössä.

Ei 14 %

57 % Täysin
samaa mieltä

14 % Täysin
eri mieltä
Ei 43 %
14 % Osittain
eri mieltä

Kyllä 67 %
14 % Osittain
samaa mieltä

Kyllä 86 %

Olen saanut kannustavaa
palautetta työntekijöiltä

Välittävää reagointia

A

sunto ensin -periaate tarkoittaa sitä,
että asukkailla on oma vuokrasopimus eikä asumisen jatkumista
ole sidottu palveluiden vastaanottamiseen.
Asunto on kuntoutumisen lähtökohta, mutta
tietynlainen elämäntapa tai käytös ei ole asumisen edellytys. Jokaisella on omat avaimet ja
oikeus määrätä omasta elämästään.
Asukkaiden kokemusta asunto ensin -periaatteen toteutumisesta selvitettiin suositusten
pohjalta laaditun kaksitoistakohtaisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastasi neljätoista yksikön reilusta kuudestakymmenestä
asukkaasta.
Positiivisina asioina nousivat esiin kannustava palaute, jota oli saanut lähes jokainen vastaaja. Lisäksi asukkaat kokivat, että
voivat itse vaikuttaa aktiviteettien ja harrastusten valintaan. Toisaalta lähes kolmekymmentä prosenttia vastaajista ei tiennyt, miten
vaikuttaa asumisyksikön asioihin.
Rohkaisevaa on se, että laaja enemmistö
kyselyyn osallistuneista kokee saavansa
nopeasti ja rakentavaa apua, mikäli tilanne
esimerkiksi vuokrarästien tai järjestyshäiriöi-

Koen, että minulla on oikeus asua
ilman pakkoa ottaa palveluita vastaan

den kanssa on päässyt huonoksi.
Asunto ensin -periaatteen ydin on asumisen ja palveluiden erottaminen toisistaan:
asuminen ei ole sidottu tiettyjen palveluiden
käyttöön tai elämäntapaan. Selkeälle enemmistölle oli selvää, ettei palveluiden vastaanottamista edellytetä. Kuitenkin neljä henkilöä
eli lähes kolmekymmentä prosenttia vastaajista koki jonkinlaista painetta ottaa vastaan
palveluita.

Palvelusuunnitelmien
teko takkuaa?
Kyselyn hälyttävin tieto oli, että puolella
asukkaista ei oman arvionsa mukaan ole palvelusuunnitelmaa, kuten suositukset edellyttävät. Onko näin todellisuudessa, vai
eivätkö vain asukkaat muista tai tiedä asiasta?
Onko kyse asukkaiden vai työntekijöiden
haluttomuudesta?
Joka tapauksessa vastaus kertoo, ettei palvelusuunnitelma ole kaikkien kohdalla kovin
aktiivisessa käytössä ainakaan niin, että asukas olisi asiasta tietoinen. Toisaalta toinen
puoli, joka ilmoitti, että palvelusuunnitelma
on tehty, ilmoitti myös, että se on tehty yhteistyössä asukkaan kanssa.

Minulla on
palvelusuunnitelma

Ei ihan oma koti
Väitteestä, että asukkaita kohdellaan yhdenvertaisesti, vain yksi henkilö oli täysin eri
mieltä, mutta toisaalta vain kolme täysin
samaa mieltä. Suurin osa oli osittain samaa
mieltä tai osittain eri mieltä.
Myös kysymys siitä, pääseekö asukas
mukaan itseään koskevien asioiden käsittelyyn, tuotti hajontaa. Kysymys siitä, tuntuuko
asunto kodilta, jakoi vastaajat: tasan puolet
olivat joko osittain tai kokonaan samaa mieltä
ja puolet eri mieltä.
Ilmeisesti myös viime kerrasta, kun asukkailta on kerätty kattavasti palautetta, on
aikaa: puolet oli sitä mieltä, ettei palautetta
ole aikaisemmin kerätty.

TARVITTAESSA KOVA

L

apsuudenkotini sijaitsi 1960-luvun
alkupuolella Hyvinkäällä. Isäni
työskenteli paikallisessa meijerissä,
äitini taas pankkivirkailijana Suomen
Yhdyspankin konttorissa. Kotikerrostalomme sijaitsi vastapäätä rautatieasemaa.
Höyryjunien aikakausi ei ollut vielä päättynyt, ja junassa matkustettaessa jokainen
kiskon liitoskohtakin kolahti.
Suurta huvia tuottivat sunnuntait. Silloin oli tapana lähteä sukulaisvierailuille,
vaikka ihan ilmoittamatta. Fiat 600 kuljetti
säännöllisin väliajoin isän, äidin, pikkusisareni ja minut tätini perheen luo Jokelaan,
muutaman kymmenen kilometrin päähän. Illalla palatessamme auton kaukovalojen sininen merkkivalo paloi ajoittain
isän ja äidin laulaessa kaksiäänisesti: ”On
kristalli hieno…”!
Jos paluu tapahtui päiväsaikaan, muutakin huomionarvoista oli tarjolla. Äidin
esimies, pankinjohtaja Esko Koppanen oli
pyrkinyt ja päässyt eduskuntaan Kokoomus-puolueen listoilta. Vaalijuliste oli kiinnitetty ladon seinään, lipan alle siten, etteivät sateet tai auringonpaiste kyenneet sitä
aivan helposti turmelemaan. Vielä pitkään
se Esko sieltä lipan alta kurkisteli saatesanoin: ESKO KOPPANEN. TARVITTAESSA KOVA.
On helppo uskoa, että ammattipankinjohtajalta ja –poliitikolta löytyy tarvittavaa
kovuutta, tilanteessa kuin tilanteessa. Ainakin äänestäjät on saatava vakuuttuneiksi
siitä, että he äänestävät eduskuntaan miehen, jonka alta tuolin potkaisee korkeintaan

hän itse. Sosiaalitantoilla ja kukkahattutädeillä menee paljon huonommin; he kun
tuntuisivat uskovan, että kiväärinpiippuun
työnnetty kukka varsineen pysäyttää luodin silloinkin, kun jo seistään teloitusryhmän edessä.
Yksi auttamisen ikuinen kipukohta on,
ettei auttaja koskaan saisi puolustaa itseään
turvautumalla niihin epäeettisiin keinoihin,
joita autettavat toisinaan saattavat käyttää. Kukkahattutädit ja sosiaalitantat ovat
urheita juuri siksi, että he tuntuvat uskovan reilun pelin sääntöihin silloinkin, kun
vastapuolen on nähty luopuneen niistä jo
aikaa sitten.
Mikä on se vähimmäismäärä ihmisarvon mukaista käyttäytymistä, jota kaikilta
ihmisiltä voidaan vaatia, olipa heidän elämäntilanteensa kuinka vaikea tahansa?
Todellisuudentajua emme voi edellyttää,
mutta totuuden puhuteltavaksi suostumista
tai totuuden kuultavaksi saapumista – näitä
kylläkin. Niin – totuus. Sen olemassaolosta
emme edes voi olla varmoja, saatikka, että
osaisimme sitä oikein soveltaa. Sen takia –
olkoon meidän totuutemme kanssa läsnä
aina armo niin, että totuuden otteen lipsuessa kopin ottaakin armo!
Länsimaisen oikeuskäytännön mukaisesti epäselvissä tapauksissa on aina tuomittava syytetyn eduksi. Näin toimi Joulun
Lapsi Jeesus Kristuskin. Heissä, jotka jäivät hänen seuraansa, hän hyväksyi sellaisen puutteellisuuden, jota hän moitti niissä,
jotka jättivät hänet. Niin, hyvä lukijani –
pysykäämme Hänen seurassaan, Hänen

Kolumni

armossaan tänäkin jouluna, nyt ja aina. Ja
vaikka et voisikaan näin ajatella: SIUNATTUA, RAKENTAVAA JOULUA JUURI
SINULLE!
Kirjoittaja on 61-vuotias työnohjaaja, teologian maisteri ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Hän työskentelee rata-asentajana VR Track OY:n
palveluksessa.
esa.uusi-kerttula@vr.fi

Suositukset
kehittämisen välineenä
Asukin kyselyssä keskityttiin vain asukkaiden kokemukseen niiden suositusten toteutumisesta, joista heillä on subjektiivista tietoa.
Asunto ensin -suositukset lähtevät siitä, että
toiminnan perustehtävä on organisaatiossa
kaikille selvä ja toimintaa ohjaavat arvot on
määritetty. Näin varmistetaan asunto ensin

-periaatteen toteutuminen, sekä onnistunut
työ arjessa ja voidaan myös kartoittaa ja huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet paremmin. Selkeillä rakenteilla, ohjeistuksilla ja
johtamisella luodaan edellytykset suunnitelmalliselle ja tuloksekkaalle toiminnalle.
Suosituksiin on sisällytetty niin asuntojen

sijoitukset maantieteellisesti, kuin tilaratkaisujenkin suunnitelmat muun muassa arjen
mielekkään tekemisen toteuttamiseen. Myös
työntekijäresurssien mitoitus ja peruskoulutus on kirjattu, jotta palvelu vastaa niitä vaatimuksia, joita heiltä toivotaan.
Laatusuositusten kautta sekä asukkailla

että työntekijöillä on mahdollisuus arvioida
asumisyksikön toimintaa ja omaa asumistaan.
Teksti: Tommi Lindfors
& Katri Immonen
Kyselyvastaukset asukkailta keräsi: Hebe
Löydät asunto ensin -laatusuositukset osoitteesta
http://asuntoensin.fi/
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MARTIN TIETOVISA
Missä entisen pankin
tiloissa sijaitsee Hurstin
valinta?
Kop
Syp
Osuuspankki

Missä kaupungissa
ilmestyi ensimmäinen
kaupunkilehti?
Helsinki
Jyväskylä
Tampere

Minä vuonna irtolaislaki
purettiin?
1984
1986
1987

Milloin yömaja Nubis
perustettiin?
1900
1921
1883

Mikä on
Myrkytyskeskuksen
numero?
112
09 1234
09 4711

Kuka oli ensimmäinen
suomalainen
jääkiekkoilija,
joka pelasi
NHL:ssä Kanadassa?
Matti Hagman
Jari Kurri
Esa Tikkanen

Montako ihmistä
saa olla Yökeskus
Kalkkersissa
kerrallaan?
20
10
15
Minä vuonna siirryttiin
markoista euroihin?
2000
2002
2004

Oikeat
vastaukset:
1 b), 2 c), 3 c),
4 c), 5 b), 6 b),
7 c), 8 c), 9 a),10 a)

Paljonko maksaa
makaronipussi
kaupassa?
50 senttiä
20 senttiä
25 senttiä

Minä vuonna Finlandia
-talossa järjestettiin
ensimmäinen nuorten
bändien esiintyminen?
1971
1980
1995

Jukka Heikkilä
1965–2017

VERTAISENA VERTAISELLE
– JOKAISELLA LUUKULLA
TOIMEKAS-HANKE KEHITTÄÄ
ARJEN MIELEKÄSTÄ TOIMINTAA
ASUMISPALVELUYKSIKÖIHIN

Y

-Säätiön koordinoiman
ja STEAn rahoittaman
To i m e k a s - h a n k k e e n
tavoitteena on arjen mielekkään
toiminnan kehittäminen asunnottomien asumispalveluissa.
Hanke on osa asunnottomuuden
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE). Arjen mielekkäillä toiminnoilla kyetään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta
ja torjumaan asunnottomuuden
uusiutumista.
Toimekas-hankkeessa ovat
Y-Säätiön lisäksi mukana Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin
Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry sekä
Vva ry.
Hankkeen kohderyhmänä
ovatkin siis edellä mainitut kehittämistyöhön osallistuvat organisaatiot, heidän työntekijänsä sekä
(entiset) pitkäaikaisasunnottomat,
joilla on taustallaan pitkään kestänyt syrjäytyminen yhteiskunnasta
ja arjenhallintataidoista. Yhdessä
työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa luodaan ja
kehitetään mielekästä arkielämää asumispalveluyksiköihin.
Kolmivuotisen hankkeen
(2017–2019) aikana tavoitteena

on muun muassa saada aikaan
jäsentynyt sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen kokonaisuus
asunnottomien asumispalveluihin
sekä etsiä ratkaisuja asukkaiden
toimintaan osallistumista estäville
ja edistäville (esim. kannustinloukut, velat, karenssit ja niiden purkumahdollisuudet) tekijöille.
Hankkeen kehittämistyössä
pyritään löytämään ja luomaan
toimivia koulutus- ja opintopolkuja, vahvistamaan asukasosallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta
sekä kehittämään toimintaan mittareita ja seurantatyökaluja.
Kaipaamme työskentelyymme
mukaan lisää kokemusasiantuntijoita, jotka haluavat osallistua
kanssamme kehittämään asumispalveluyksiköihin mielekästä tekemistä. Jos kiinnostuit, niin ota
yhteyttä oman asumisyksikkösi
työntekijään tai allekirjoittaneeseen. Luodaan yhdessä parempi
arki!
Maria Degerman

K

un puhutaan vertaisuudesta, puhutaan myös kohtaamisesta. Kun kohdataan vertaisina, kyse on tasa-arvoisesta, sanattomasta ymmärryksestä toista
ihmistä kohtaan. Siitä luottamuksesta, joka
syntyy, kun kokemukset ja katsomukset kohtaavat ja tiedät toisen ymmärtävän, mistä
puhut, vaikket sitä vielä osaisikaan sanoittaa. Vertaistuki on aina vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa molemmat antavat ja
saavat tasapuolisesti.
Järjestelmässämme on viime vuosina
alettu ymmärtämään ja hyödyntämään vertaisten osaamista ja ammattitaitoa ammattilaisten rinnalla. Kehitys on kuitenkin ollut
kovin hidasta, ja olisikin toivottavaa, että
kokemusasiantuntijoiden ammattitaitoa hyödynnettäisiin enenemissä määrin.
Palvelujärjestelmään on koulutettu
monenlaisia ammattilaisia, neuvomaan ja
auttamaan meitä erilaisissa elämäntilanteissa. Mutta keneen olla yhteydessä, kun
omat voimavarat eivät riitä selvittämään,
mikä on oikea paikka juuri sinulle? Palvelujärjestelmästämme puuttuu henkilö joka
kulkisi rinnallamme matkan alusta loppuun,
palvelusta palveluun.

Monet järjestöt ovat ottaneet käyttöön
jo työparimallin, jossa vertaiset ja ammattilaiset työskentelevät tiiviisti yhdessä. Olisikohan tulevaisuudessa mahdollista, että
jokaisella luukulla ammattilaisen rinnalla
asiakasta vastaanottamassa olisi myös vertainen, joka voisi lähteä asiakkaan tueksi
seuraavalle luukulle, neuvoa ja ohjeistaa?
Ideaalista tässä uudessa “tulit juuri
oikeaan paikkaan” ajatusmallissa olisi, että
ihminen, jonka olet kohdannut ensimmäiseksi tullessasi palvelujärjestelmään, kulkisi
kanssasi koko matkan. Silloinkin kun paikka,
johon tulit ei olisikaan sinulle juuri se oikea,
niin yhdessä etsisimme sen, joka on. Joku
joka etsisi sinun kanssasi sitä tarvitsemaasi
päihdehoitopaikkaa ja olisi sinua vastassa
kuin hoito päättyy. Etsisi kanssasi asuntoa
ja auttaisi sinua hakemaan oikeita etuuksia
ja tukia, kun asunto löytyy.
Jos sinulla olisi henkilö, jonka tuntisit jo
pidemmältä ajalta, olisi avun pyytämisen
kynnyskin matalampi.
Mikko Vehniäinen

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.
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.

Kirjoittaja toimii erityissuunnittelijana
Y-Säätiössä
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Puh. 09 7742 5523 | 040 687
6866
maria.degerman@ysaatio.fi

Jukka ”Juki” Heikkilä oli Sällikodin asukas
ja pitkäaikainen aktiivi yhdistyksessä.
Muistamme häntä haikein mielin ja
lämmöllä. Lepää rauhassa.

INFO

Annan mielelläni lisätietoja.
Carole Brady carole.brady@
vvary.fi /
puh. 050 443
1063

”Monesti kehittämistyössä kokemusasiantuntijuus osoittautuu vahvuudeksi ja
keinoksi laadullisen tiedon tuottamiseen.” Omat avaimet -hanke Ulla Pyyvaaran
ja Arto Timosen Naamat-kirjassa.

ABC –mit
en toimia
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YÖSIJAT
Matalan kynnyksen yöpymispaikat pääkaupunkiseudulla:

KAUPUNGIN ASUNNOT
HELSINGISSÄ

KADULTA KOTIIN
• VARMISTA KUNTALAISUUS
Kirjaudu kuntaan, joka on asumisesi ja
hyvinvointisi kannalta sinulle sopivin.
Tämä tehdään maistraatissa. Jos
haluat vaihtaa kotikuntaa, varaudu
perustelemaan miksi.
• HAKEUDU
ASUMISNEUVONTAAN

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.

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/sosiaalinentuki-ja-toimeentulo/asumisneuvonta/
yhteystiedot

Vantaan sosiaalitoimiston vaihde
09 83911
Muista oma aktiivisuus – se
katsotaan eduksesi kun haet
asuntoa!
• MUITA NEUVONTAJA TUKIPALVELUJA:
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
Neuvontapiste Ne-rå
Avoinna ma–ke 9-16, to 9-18,
puh. 046 850 9282, Sturenkatu 11
00510 Helsinki
Hakemusten täyttöapua.
Liikkuva tukityö ja palveluohjaus
Juhani Haapamäki
044 520 7870
liikkuvatuki@vvary.fi
Vailla vakinaista asuntoa ry
Maahanmuuttoasiantuntija
Heini Puurunen
044 260 3818
heini.puurunen@vvary.fi
Etsivän työn tiimi Yökiitäjät
050 528 2013
yokiitajat@vvary.fi

Heka (Helsingin kaupungin asunnot Oy)
omistaa suurimman osan kaupungin vuokra-asunnoista, joita Stadin asunnot puolestaan välittää.
Stadin asunnot neuvoo hakijoita asuntohakemuksen täyttämisessä yms. sekä välittää hakijoille tarjotut asunnot. Tilakeskuksessa käsitellään vuokra-asuntojen osalta
vapaarahoitteisten ja työsuhdeasuntojen
vuokrasopimukset.
Nettisivut ja lisätietoja: www.stadiasunnot.
fib ja www.hekaoy.fi
Olennaisia kriteereitä:
• Asunnon saadakseen pitää ensisijaisesti olla sille tarve (kts.
asunnontarveluokitus)
• Kaupungin asuntoihin on tulo- ja
varallisuusrajat
• Vuokravelka voi olla este, ks. tarkemmin https://www.hel.fi/kv/
stadinasunnot-fi/hekan-asunnot/
ukk-heka/#7
• Kotieläimet sallitaan kaupungin
vuokra-asunnoissa
• Kaupungin tarjoamat asumisneuvontapalvelut kodittomille ovat sosiaalitoimen alla
Asunnontarveluokitus:
• Kaikkein kiireellisimmässä asunnontarpeessa on hakija, joka on asunnoton tai vastaavassa tilanteessa
• Asunnottomaksi katsotaan henkilö,
joka: asuu ulkona tai asunnoksi kelpaamattomissa tiloissa, asuu yömajassa tai
vastaavassa tilapäisluonteisessa majoituksessa tai asuu laitoksessa asunnon
puutteen vuoksi tai jonka laitoksesta pääsyn esteenä on asunnon puuttuminen tai
asuinolosuhteiltaan on rinnastettavissa
emt. olosuhteisiin.
• Asunnottomaksi voidaan katsoa myös
perhe, jonka perheenjäsenet joko asuvat
erillään tai muissa tilapäismajoituksessa
• Erittäin kiireelliseksi asunnontarpeeksi voidaan katsoa mm. jos on viranomaisen päätöksellä ilman omaa syytään
velvoitettu muuttamaan asunnostaan,
jää asunnottomaksi asunnon purkamisen vuoksi tai asunto on erittäin ahdas.
• On muuttamassa paikkakunnalle, josta
on saanut työ- tai opiskelupaikan.
• Muita kiireellisyyteen vaikuttavia seikkoja voivat olla esimerkiksi; asunnosta
irtisanominen, pysyvä sairaus tai vamma,
asunnon ahtaus, avioero tai vastaava
tilanne.

HELSINKI
Hietaniemenkadun 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
Avoinna 22-06,
puh. 050 443 1068 yöaikaan
Auki talvikauden
Tilapäinen hätämajoitus,
Hermannin diakoniatalo
Hämeentie 73, 00550 Hki,
pullakirkkosali 2.krs
p. 09 2340 2572 yöaikana
Avoinna yön kerrallaan, klo 21-07
Mahdollisuus majoittua, neuvontaa,
leipää ja teetä.
Tilapäinen hätämajoitus,
Helsingin diakonissalaitos
Alppikatu 2
Avoinna 21-08
p. 050 505 3668,
050 505 3709 yöaikaan
VANTAA
Koisorannan palvelukeskus ja
ensisuoja
Koisotie 5, 01300 Vantaa
puh. 09 8392 4398
Yöpymispaikkoja on 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 ja
olet asunnoton, voit hakeutua
vastaanottokotiin ilman ajanvarausta.
Avoinna 24h.
Espoon kaupungin
kriisimajoitusyksikkö Viisikko
Kuninkaantie 41 D
Espoolaisille asunnottomille, joilla on
akuutti tilapäisen majoituksen tarve eikä
päihde- ja mielenterveysongelmaa.

RUOKAA & PÄIVÄKESKUKSET
MAKSUTON AAMIAINEN/
RUOKAILU: HELSINKI

Kirkko ja kaupunki -lehti ja
www.helsinginseurakunnat.fi

Elokolo
Toinen linja 31
Päivittäin klo 9-12.30 aamupuuro

Ostarin Onni, Pihlajamäen kirkolla
Liusketie 1, 00710 Helsinki
Tiistaisin klo 9-11
Aamupala 0,30€. Lahjoitusleipää

Päiväkeskus Illusia
Mäkelänkatu 50 B
Päivittäin klo 9, aamupuuro
Vanha kirkko
Annankatu 14 D
Kahvia ja pientä syötävää
Ke 12-14, to 11-14
Pe 9-12
Vepa
Vaasankatu 5
Maksuton lämmin ateria arkisin
Aukioloajat ma-pe 8-13
Vapaakirkko
Annankatu 1
To 11-12, soppakirkko

Hietaniemenkadun palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Hki
(sisäpihalta)
Asunnottomille helsinkiläisille päivittäin:
Lounas klo 11-13 (talon ulkopuolisille
kävijöille alkaa klo 12), 1,10€
Päivällinen klo 16.30-17.30, 1,10€
Kahvi ja voileipä klo 8-17.30, 0,55€
Henkilön tulisi itse maksaa ateriansa tai
hakea omalta sosiaalityöntekijältä/
-ohjaajalta maksusitoumus ruokaan.
HeTy – Helsingin Työttömät
Katajanokanlaituri 4,
Lounas 4€, HeTyn jäsenet 3€
lounastarjoilu aloitetaan pian, seuraa
sivustoa.

Vihreä keidas
Mäkelänkatu 50 b.
Aamiaista 9-11,
muina aikona tarjolla teetä ja
mahd. lahjoitusruokaa.

Kumppanuustalo Hanna
Sturenkatu 12, 00510 Hki
Ma-pe klo 10-15
Asukasbuffetissa kahvia, pientä suolaista
ja makeaa omakustannushintaan, talon
aukioloaikoina.

EDULLINEN AAMIAINEN/
RUOKAILU HELSINKI

Elokolo
Toinen linja 31, 00530 Hki
Päivittäin klo 9-15
Kahvia 0,50€, teetä/mehua 0,20€, voileipää
0,70€ ja pulla/kakkupala 0,30€

D-ASEMA KANNELMÄKI
Klaneettitie 11, 00420 Helsinki
Ma, ti, to ja pe 12-13.30 /ruokailu 1€
Itiksen symppis
Turunlinnantie 14 A
Ma-pe klo 9-14,
puuroaamiainen 0,20€

Elintarvikejakelua
Heikki Hurstin ruokajakelu
Helsinginkatu 19, 00500 Hki
Ke ja pe n. klo 9.30-14

Kontulan symppis,
Kontutalo (ostoskeskus)
Keinulaudankuja 4
Ma-pe klo 9-14,
puuroaamiainen 0,20€

Myllypuron elintarvikejakelu,
Liikuntamylly
Myllypurontie 1, 00920 Hki
Ti ja to klo 9 alkaen. Paikalla oltava
viimeistään klo 9.30

Erityisdiakonia
Hermannin Diakoniatalo,
Hämeentie 73
Ma, ti ja to päivätupa klo 9–12
2 kuppia kahvia ja tuplaleipä 0,50€.
Puuro 0,20€
Su pullakirkko 10.00
Ke Diakoniaruokailu (1€) klo 12-13
Myös muissa seurakunnissa ruokailua, ks.

Pelastusarmeijan elintarvikejakelu
Castréninkatu 24-26, 00530 Hki
Leivän jako ark. klo 9-15, torstaisin klo 9-13
Ruoka-apu vain ajanvarauksella ark. klo 8-9
puh. 09 7743 1320 / www.pelastusarmeija.
fi/ajanvaraus
p.s. muutokset tietoihin voi lähettää
toimisto@vvary.fi

Kiitämme
lämpimästi
kaikkia
vuoden aikana
yhdistystämme
tukeneita
vapaaehtoisia
ja lahjoittajia!

