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Kvartaalikatsaus

Kvartaalikatsaus oli aikaisemmin nimellä osavuosikatsaus. Katsauksen avulla toimii tiedonkeruu, -jakaminen ja
työntekijöiden toimittamien raporttien pohjalta. Tavoitteena on läpinäkyvyys ja tehokkuus tiedon esittämisessä.
Välttääksemme päällekkäistä tiedon esittämistä asiat on kerrottu kohdennetusti siten, että esimerkiksi matalan
kynnyksen työntekijän osallistuminen edunvalvontatyöhön lukee edunvalvonnan alla, eikä työntekijän ”oman” otsikon
alla, jossa on kerrottu työntekijän tekemästä perustyöstä, eli kävijätyöstä. Poikkeuksena Omat Avaimet –hanke, jonka
toiminta kuvataan hankkeen osiossa.

Vva ry
Järjestötyö

Omat

avaimet2

Matalan
kynnyksen
työ

Asumispalvel
ut

KVARTAALIKATSAUS ........................................................................................................................................................... 0
JÄRJESTÖTYÖ ..................................................................................................................................................................... 3
EDUNVALVONTA ............................................................................................................................................................... 4
VAIKUTTAMISTYÖ ......................................................................................................................................................... 4
KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA ................................................................................ 5
VERKOSTOYHTEISTYÖ JA HANKKEET ............................................................................................................................ 6
KOULUTUKSET JA SEMINAARIOSALLISTUMISET ........................................................................................................... 8
VIESTINTÄ .......................................................................................................................................................................... 8
MEDIASEURANTA ......................................................................................................................................................... 8
VAPAAEHTOISTOIMINTA................................................................................................................................................... 9
VARAINKERUU JA KAMPANJAT ......................................................................................................................................... 9
OMAT AVAIMET 2: KOKEMUSASIANTUNTIJAT KOULUTTAJINA JA MENTOREINA.............................................................. 10
MATALAN KYNNYKSEN TYÖ .............................................................................................................................................. 12
ASUMISNEUVONTA ......................................................................................................................................................... 12
TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA ............................................................................................................................. 13
1

LIIKKUVA TUKITYÖ JA PALVELUOHJAUS.......................................................................................................................... 14
TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA ............................................................................................................................. 15
MAAHANMUUTTOASIANTUNTIJA .................................................................................................................................. 16
TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA ............................................................................................................................. 17
VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN KESKUS VEPA................................................................................................... 18
TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA ............................................................................................................................. 18
YÖKESKUS KALKKERS....................................................................................................................................................... 19
TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA ............................................................................................................................. 20
ETSIVÄN TYÖN YKSIKKÖ YÖKIITÄJÄT ............................................................................................................................... 21
TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA ............................................................................................................................. 21
VERTAISTOIMINTA ........................................................................................................................................................... 22
SOLDIS ............................................................................................................................................................................. 23
VARTIOSAARI................................................................................................................................................................... 23
ASUMISPALVELUT ............................................................................................................................................................ 24
JUNAILIJANKUJA .............................................................................................................................................................. 24
SÄLLIKOTI ........................................................................................................................................................................ 24
HENKILÖKUNTA, HALLINTO JA TALOUS .......................................................................................................................... 25

Järjestötyö
Edunvalvonta

Vaikuttamistyö

Viestintä

Vapaaehtoiset

Varainkeruu &
kampanjat

Asukki-lehti

Jäsen- ja
kävijätoiminta

Sumppitempaus

Viestintä ja
mediaseuranta

Muu
vapaaehtoistoiminta

Vihdoin Kotiin kampanja

Kansainvälinen työ

Verkostoyhteistyö ja
hankkeet

Koulutus- ja
seminaaritilaisuudet

2

on asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö

on asunnottomien edunvalvontajärjestö
tarjoaa matalan kynnyksen palveluita asunnottomille
puolustaa jokaisen oikeutta hyvään asumiseen ja
omaan kotiin
edistää yhteiskunnallista osallisuutta

tuo asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden
äänen kuuluviin
ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua
asunnottomuudesta
kokoaa yhteen asunnottomuustyöstä kiinnostuneita ihmisiä

JÄRJESTÖTYÖ
Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä yli 30 vuotta sitten perustama kansalaisjärjestö, jonka
tarkoituksensa on varmistaa, että kaikille järjestyy mahdollisuus itsenäiseen asumiseen. Järjestö osallistuu aktiivisesti
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Puolustamme jokaisen subjektiivista ja ehdotonta oikeutta hyvään asumiseen ja
omaan kotiin, sekä jokaisen oikeutta olla aktiivinen kansalainen.
Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, tunnetuimpana Helsingin Asunnottomien yön, ja koordinoimme EHYT ry:n kanssa
kansallisen Asunnottomien yön viestintää. Olemme aatteellisesti sitoutumaton ja poliittisesti riippumaton yhdistys.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa jäsenkokouksen vuosittain valitsema hallitus. Hallitukseen valitaan myös
asunnottomuutta kokeneita henkilöitä.
JÄRJESTÖTIIMI
Järjestötiimi kokoontui kvartaalin aikana. Käsiteltäviä asioita olivat STEAn yleisavustuksen tuomat muutokset
raportointiin ja arviointiin sekä vastuunjako arvioinnin suhteen.
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VAIKUTTAMISTYÖ
Vailla vakinaista asuntoa ry toimii asunnottomien edunvalvojana ja vaikuttaa sekä poliittiseen päätöksentekoon että
asunnottomuustyön käytäntöihin ja ammattilaisten ja kansalaisten asenteisiin. Vaikuttamistyön vuoden
päätapahtuma on Asunnottomien yö ja AUNE-ohjelma on tärkeä vaikuttamisen areena. Sen lisäksi järjestö toimii
aktiivisesti verkostoissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Vuoden alussa perustettiin vaikuttamisryhmä koordinoimaan ja valmistelemaan poliittista linjapaperia ja järjestön
vaikuttamistyötä. Ryhmä kokoontui kvartaalin aikana kerran, ja ryhmän toiminnasta vastaa tiedottaja.
Tammikuussa järjestö lähetti kommenttejaan Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan, jonka valmistelu alkoi
alkuvuodesta. Maaliskuussa otettiin kantta nuorten lisääntyneeseen asunnottomuuteen ja vaadittiin kuntia
tavoittelemaan nollatoleranssia nuorten asunnottomuuden suhteen. Kannanotto sai hyvin näkyvyyttä mediassa.
Toiminnanjohtaja tapasi kansanedustaja

Osallistuminen vaikuttamistoimintaan
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Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE 2016-2019
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (2016-2019) päämääränä on liittää asunnottomuustyö
entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyön kokonaisuutta Asunto ensin - periaatteen pohjalta. Pääministeri
Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan AUNE työryhmän esitykset huomioiden. AUNE-ohjelma toimii Ympäristöministeriön alaisuudessa.
Vva ry on aktiivinen ja tärkeä toimija AUNE-ohjelman toteutuksessa. Ohjelman koordinaatioryhmässä toimivat
toiminnanjohtaja ja Omat avaimet -projektin kokemusasiantuntija. Koordinaatioryhmä käsittelee ja etsii ratkaisuja
ajankohtaisiin käytännön asioihin, jotka vaativat yhteistä työstämistä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
Yhdistyksen edustajat on kutsuttu myös ohjelman ohjausryhmän jäseniksi. Järjestön Omat avaimet 2 -projekti tukee ja
toteuttaa konkreettisesti hankkeen avulla ohjelman tavoitteita.
Asunnottomuustyön viestintää tukemaan on perustettu AUNE-viestijöiden verkosto, johon kuuluu 12
asunnottomuustyössä mukana olevaa aktiivista toimijaa, joista yksi on Vva ry:n tiedottaja. Verkosto järjestää
viestinnällisiä tempauksia ja tukee merkittävien asunnottomuustyöhön liittyvien tapahtumien viestintää eri tavoin.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja hankekoordinaattori osallistuivat AUNEn koordinaatioryhmän kokouksiin ja ottivat
kantaa kulloiseenkin esillä olevaan asiaan. Talous ja velka-asioita käsiteltäessä otettiin kantaa ulosoton tapaan
lyhentää ensin muut velat ennen vuokravelkoja. Myös asunnottomien nuorten vaikea tilanne otettiin esiin.
Aiheina koordinaatioryhmän kokouksissa olivat muun muassa asunnottomuus lukujen tilastointi,
rikosseuraamisasiakkaiden asunnottomuus tilastoissa, asumispalvelut ja päihteet -foorumin ehdotukset ja Nicholas
Pleacen tutkimus asunto ensin -mallin vaikuttavuudesta. Lisäksi käytiin keskustelua ohjelman väliarviota varten.
Viestintäryhmä kokoontui kerran. Aiheena olivat asunnottomuustilastot ja niistä viestiminen.
AUNE-ohjelman tapaamiset ja kokoukset:
6.2. AUNE koordinaatioryhmä
15.2. AUNE ohjaus- ja yhteistyöryhmä
16.2. AUNE viestintäverkoston kokous
27.2. AUNE koordinaatioryhmä
28.3. AUNE koordinaatioryhmä
27.3. AUNE ohjausryhmä
Asunnottomien yö
Helsingin Asunnottomien yön päätapahtuma järjestettiin 17.10 Dallapenpuistossa. Viisikymmentä
pääkaupunkiseudun toimijaa, lukuisat vapaaehtoiset sekä lahjoittajat osallistuivat Helsingin Asunnottomien yön
päätapahtuman rakentamiseen. Tapahtuma keräsi yhteensä noin 1500 osallistujaa, joille tarjottiin erilaista terveys-,
hyvinvointi-, asumisneuvontaa matalalla kynnyksellä, ohjattiin palveluihin ja jaettiin muun muassa vaatteita,
hygieniatarvikkeita ja ruokaa. Helsingin asunnottomien yön järjestäjät haluavat vahvistaa asunnottomien
itsemääräämisoikeutta. Järjestäjät olivat huolissaan asumisen tuen pitkistä jonoista sekä siitä, miten asunnottomien
palveluille ja itsemääräämisoikeudelle käy sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Aihetta nostettiin esille
politiikkapaneelissa sekä puheissa. Päätapahtuman lisäksi 18 muuta tapahtumaa ympäri kaupunkia.
Kvartaalin aikana tapahtuman suunnittelua ei vielä aloitettu.

KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA
Vva ry osallistuu Erasmus+-rahoitteiseen (2017-2018) hankkeeseen nimeltä Training for Housing Support
(Trainhouse). Vva ry:n osuus hankkeessa on laatia yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa Vertaistuki
asumisen tuessa -opas, sekä osallistua kahden muun, ammattilais- ja vapaaehtoistyön oppaiden kokoamiseen.
Hankkeen osallistujat edustavat eri EU-maiden asunnottomuuspalveluita ja -järjestöjä.
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Oppaiden työstämistä jatkettiin alkuvuodesta maahanmuuttoasiantuntijan johdolla. Kansainvälisiin kumppaneihin
pidettiin yhteyttä Skype-kokouksissa (2 kpl) ja sähköpostilla. Tammikuussa maahanmuuttoasioiden työntekijä ja
toiminnanjohtaja osallistuivat Erasmus- hankkeen hallintotapaamiseen Bronossa ja maaliskuun alussa
kokemusasiantuntijat, matalan kynnyksen esimies ja maahanmuutto asioiden asiantuntija osallistuivat hankkeen
koulutusviikkoon Budapestissä Unkarissa. Australiasta saapuneelle vieraalle esiteltiin yhdistyksen ja asumisyksikköjen
toimintaa.

VERKOSTOYHTEISTYÖ JA HANKKEET
Yhteistyöhankkeet
NEA NAISERITYISYYS ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ -HANKE
NEA on Y-säätiön koordinoima STEA-rahoitteinen monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jonka päätavoitteena on
naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Päätavoitteeseen päästään kehittämällä uusia
naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta, tukemalla asumisen
onnistumista eri kohderyhmillä, lisäämällä hajautettuja asumisratkaisuja sekä nostamalla naisten asunnottomuutta
ilmiönä esille. Hankekokonaisuuden osa-hankkeita toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja
turvakotienliitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla
vakinaista asuntoa ry. Lisäksi kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja
Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminalihuollon tukisäätiö.
Vva ry:n osahankkeen työntekijänä aloitti helmikuussa puolipäiväinen kokemuksenomaava hanketyöntekijä.
Ensimmäisenä toimintamuotona aloitettiin kerran viikossa Vepassa kokoontuva naisten kahviryhmä.
TOIMEKAS-HANKE 2017-2020
TOIMEKAS on vuonna 2017 alkanut yhteistyöhanke. Hankkeessa tuetaan entisten asunnottomien työllistymistä, ja sen
kautta luodaan mielekkään arjen toiminnan malli pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluihin. Tarkoitus on tukea
entisten asunnottomien työllistymistä sekä selvittää kannustinloukkuja ja etsitään niihin ratkaisuja. Vva ry:n lisäksi
hankkeessa ovat mukana Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö,
Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry sekä Y-Säätiö (hankekoordinaatio). Vva ry:ltä hankkeeseen on nimettynä
asumisyksiköiden esimies ja Omat avaimet -projektista kokemusasiantuntijoita sekä hanketyöntekijä. Vva ry:n
kehittämisjakso Junailijankujan asumisyksikössä alkoi tänä vuonna.
Vva ry:n kehittämisjakso TOIMEKAS-hankkeessa alkoi 1.3.2018 Junailijankujan asumisyksikössä ja ohjaaja Mirja
Varsamäki siirtyi hankkeen työntekijäksi. Toimekas-hankkeen ohjausryhmä kokoontui 15.2.
KANNELMÄEN YHTEISÖHANKE
Vva ry on yhteistyökumppani Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa uudessa Kannelmäen yhteisöhankkeessa ja vastaa
hankkeen käytännön toteuttamisesta erityisosaamisalueena vertaistoiminnan kehittäminen. Hankkeessa
järjestetään matalan kynnyksen toimintaa moniongelmaiselle asukasryhmälle Kannelmäessä. Tavoitteena on edistää
kävijöiden sosiaalista hyvinvointia, terveyttä ja lisätä yleistä viihtyisyyttä ja alueen asukkaiden turvallisuudentunnetta.
Verkostot
PAPERITTOMAT-VERKOSTO
Vva ry on ollut jo vuosia mukana valtakunnallisen Paperittomat-verkoston yhteistyössä. Nykyään verkoston työhön
osallistuu pääasiassa järjestön maahanmuuttoasiantuntija, mutta myös muita järjestön työntekijöitä on aika ajoin
osallisina verkoston työssä.
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Paperittomat-verkosto kokoontui helmikuussa pohtimaan verkostotoiminnan jatkoa vetäjänä toimineen
Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen päätyttyä vuoden 2017 lopussa. Uudeksi koordinaattoriksi esitettiin ja
hyväksyttiin pienin varauksin avustusta vastaavalle toiminnalle saanut Punainen Risti.
Järjestön maahanmuuttoasiantuntija osallistui kokoukseen ja nosti esille mm. huolen nykyisten täydentävien
hätämajoituspalveluiden kohtalosta SOTE-maakuntauudistuksen yhteydessä.
PAPERITTOMIEN PALVELUT -VERKOSTO
Edellisvuonna aloitettuja, paperittomille palveluja tarjoavien pääkaupunkiseudun toimijoiden kokoontumisia jatkettiin
Sininauhasäätiön
maahanmuuttotyön
johdolla
uuden
Mosaiikki-päiväkeskuksen
tiloissa.
Järjestön
maahanmuuttoasiantuntija osallistui helmikuussa vuoden ensimmäiseen kokoukseen, jossa vaihdettiin pääosin
paperittomille ja asunnottomille EU-kansalaisille suunnattujen hätämajoitusten kuulumisia ja keskusteltiin yleisesti
pääkaupunkiseudun paperittomien palvelujen tilanteesta. Kokoontumisia päätettiin jatkaa neljännesvuosittain.
VETY-VERKOSTO
Verkosto on pääkaupunkiseudun huumeiden käyttäjien vertaistyön ja vertaistukitoimintaa järjestävien tahojen
yhteistyöverkosto, joka on perustettu vuonna 2007. Verkosto järjestää tapaamisia, vaikuttamis- ja virkistystoimintaa
ja yhteistyökoulutuksia. Liikkuvan tuen työntekijä kuuluu Vva ry:n edustajana verkostoon, jossa on kolmannen sektorin
järjestöjä ja viranomaisia päihde- ja mielenterveyspalvelujen puolelta.
KUJATO-VERKOSTO
Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijajärjestöjen Kujato-verkostossa ammattilaiset ja vertaiset toimivat
yhdessä. Kujaton tavoitteena tarjota vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille mahdollisuus päästä eri toimijoiden
erityisosaamisen piiriin. Liikkuvan tuen työntekijä ja järjestösihteeri ovat Vva ry:n osalta mukana verkoston
toiminnassa.
Kujato-verkosto järjesti Ystävänpäivän tapahtuman, jossa Kujato-verkoston jäsenet esittelivät toimintaansa. Lisäksi
verkosto kokousti kvartaalin aikana kerran.
SUOMEN PALVELUOHJAUS YHDISTYS RY
Liikkuva tuki kuuluu SPO ry:n työvaliokuntaan nyt toista kautta, ja myös johtokuntaan. Yhteistyön tavoitteena on tuoda
asunnottomuus-, rikos-, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien kansalaisten tarpeita paremmin esille
palveluohjausmallissa. Työntekijä vie tietoa marginaaleissa elävien ihmisten elämäntilanteista ja palveluntarpeista
yhdistyksen ohjaustyön kehittämiseksi.
REILU TYÖ -VERKOSTO
Verkoston tarkoituksena on tuoda näkyväksi ja estää siirtolaisperäisten työntekijöiden hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa
eri aloilla mm. yhteisten kampanjoiden ja koulutusten avulla. Verkostoa koordinoi Rikosuhripäivystys, ja sen
toimintaan osallistuu asiantuntijoita ammattiliitoista ja järjestöistä, joiden asiakastyössä kohdataan työvoiman
hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreja.
Maahanmuuttoasiantuntija osallistui helmikuussa verkoston kokoukseen Palvelualojen ammattiliitossa. Kokouksen
agendalla oli mm. monikielisen, hyväksikäyttöä ehkäisevän videomateriaalin suunnittelu.
MUU VERKOSTOYHTEISTYÖ
Sato Oy: n aloitteesta Vva ry aloitti yhdessä Saton ja Kuntoutussäätiön kanssa suunnittelemaan asumisen ja
työllistämisen hanketta. Kevään aikana kokoonnuttiin tiiviisti ja kokoontumisten aikana syntyi pilotti kokeilu "Kämppä
ja Duuni- hanke, jossa Sato Oy tarjoaa valituille asukkaille asunnon markkinavuokraa edullisemmin, Vva ry järjestää
tuen asukkaalle ja Kuntoutussäätiön kautta etsitään työllisyysmahdollisuuksia. Hanketta pilotoidaan vuoden 2018
ajan.
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KOULUTUKSET JA SEMINAARIOSALLISTUMISET
Koulutukset:
24.1. Excel perusteet tehokurssi
2.-9.2. Erasmus-hankkeen opinto- ja työskentelyviikko Budapest
8.2. Asumisneuvonnan iltapäivä (Vva ry:n järjestämä yhteistyökumppaneille)
8.2. Housing First Hub
15.2. Menestyvät järjestöt
22.2. Yliannostusensiapukoulutus Junailijankujalla asukkaille ja työntekijöille
2.3. Arviointikoulutus
21.3. Vaikuttamisviestinnän koulutus, SOSTE
28.3. Verkkosivujen käyttökoulutus, Kupli Oy
Seminaarit:
16.1. ARA-päivä
17.1. Y-päivä
14.2. SOSTEn liittokokous ja seminaari

VIESTINTÄ
Viestintää kehitetään jatkuvasti. Ulkoisessa viestinnässä some on nykyään tärkein tiedotuskanava. Verkkosivut
uusitaan vuonna 2017. Käytämme edelleen painotuotteita, kuten Asukkia ja painettuja esitteitä viestinnässä, jotta
viesti tavoittaa myös digitaalisten palvelujen ulkopuolella olevat. Lehdistötiedotteita tai kannanottoja lähetetään
säännöllisesti. Viestinnän seuraaminen on monikanavaista ja sen avulla viestintää kehitetään reaaliaikaisesti.
Verkkosivujen, some-kanavien ja mediaosumien seurantaan on omat järjestelmänsä. Toimiston Torvi -viikkokirje ja
Vailla vakinaista asiaa –kuukausitiedote toimivat sisäisen tiedotuksen virallisina kanavina, joiden lisäksi viestitään
kokouksissa, sähköpostilla, intranetissä, some-ryhmissä.
Alkuvuodesta viestinnän iso ponnistus oli verkkosivujen uusiminen. Suunnittelu aloitettiin marraskuussa 2017 ja sivut
julkaistiin maaliskuun lopussa. Tiedottaja ja järjestösihteeri vastasit projektista ja sivut toteutti Kupli Oy. Nettisivuuudistuksen yhteydessä varainkeruusivusto vihdoinkotiin.fi lopetettiin ja lahjoittaminen siirtyi osaksi järjestön sivuja.
Alkuvuodesta työstettiin asumisneuvoja, maahanmuuttoasiantuntijan ja tiedottajan voimin myös omille ja
yhteistyötahojen kävijöille suunnattuja esitteitä asunnottomuudesta ja asunnonhausta. Materiaaleja esiteltiin
yhteistyötahoille helmikuussa pidetyssä asumisneuvonnan iltapäivässä. Tammikuun alussa toiminnanjohtaja ja
kokemusasiantuntija antoivat haastattelun Vietnamin televisiolle Suomen asunto ensin – mallin toteutuksesta.
Myös vuosikertomuksen työstäminen aloitettiin alkuvuodesta.
ASUKKI-LEHTI
Asukki-lehti on asunnottomuutta kokeneiden äänitorvi. Asukkia toimittavat nykyiset ja entiset asunnottomat sekä Vva
ry:n henkilökunta. Lehti menee automaattisesti jäsenille ja lehden tilaajille, lisäksi sitä jaetaan asumisyksiköihin,
hoitolaitoksiin, asuntopolitiikan päättäjille sekä tiedotusvälineille. Lehden painos on 1000-2500 kpl ja se ilmestyy kolme
numeroa vuodessa.
Vuoden ensimmäistä Asukki-lehteä alettiin työstää maaliskuun puolessa välissä pidetyssä toimituskokouksessa.

MEDIASEURANTA
Lehdistötiedotteet ja kannanotot:
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27.2. Isännöintiliiton ”Koti kuuluu kaikille” -kampanja on päättynyt
5.3. Kannanotto: Nollatoleranssi nuorten asunnottomuudelle
Mediaosumat:
Mediaosumia kolmen kuukauden ajalta: 34 kpl
Joista järjestön lähettämien tiedotteiden tuottamia: 13 kpl
Osumat yhteistyötahojen medioissa: 3 kpl
Verkkosivujen seuranta:
Tammikuu
Sivuston näyttökerrat: 8 030
Helmikuu
Sivuston näyttökerrat: 10 443
Maaliskuu
Sivuston näyttökerrat: 7 203 (1.3.-22.3.)

Twitterin seuranta:
Tammikuu: Twiittisi saivat 30 000 näyttökertaa 31 pv ajanjaksolla. Profiilin katselut 312.
Helmikuu: Twiittisi saivat 17 900 Näyttökertaa 28 pv ajanjaksolla. Profiilin katselut 256.
Maaliskuu: Twiittisi saivat 33 800 Näyttökertaa 30 pv ajanjaksolla. Profiilin katselut 500.
Seuraajien määrä kasvoi ajanjaksolla 1009 seuraajaan
Instagramin seuranta:
Instagram: 633 seuraajaa maaliskuun lopussa

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vva ry tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä. Facebook-ryhmä “Vapaaehtoiset hyvän asumisen
puolesta” toimii nykyään pääasiallisena vapaaehtoisten koordinaatio välineenä. Vapaaehtoistyötä on monella eri
tasolla; luottamushenkilöt ovat vapaaehtoisia, yhdistyksen jäsenet ja pitkäaikaiset kävijät tekevät paljon
kävijävapaaehtoistyötä ja ulkopuoliset asunnottomuustyöstä kiinnostuneet auttavat paljon esimerkiksi tapahtumien
järjestämisessä. Vapaaehtoisia pyritään mahdollisuuksien mukaan palkitsemaan esimerkiksi yhteisillä tapahtumilla ja
retkillä.
Asukki-lehden tekoon osallistui joitakin vapaaehtoisia.

VARAINKERUU JA KAMPANJAT
Järjestön tekee varainhankintaa oman toimintansa tukemiseksi ja tarjoaa yrityksille ja yksityisille henkilöille erilaisia
vaihtoehtoja tukea järjestön toimintaa.
Nettisivu-uudistuksen yhteydessä varainkeruusivusto vihdoinkotiin.fi lopetettiin ja lahjoittaminen siirtyi osaksi
järjestön sivuja.
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Sumppitempaus
Vva ry on tuonut Suomeen innovatiivisen hyväntekeväisyyskampanjan Sumppitempauksen, jolla kerätään varoja
asunnottomien hyväksi. Päivän aikana kahviloissa kerätty kahvimyyntituotto käytetään järjestön matalankynnyksen
toiminnan tukemiseen. Sosiaalisessa mediassa tempaus on saanut paljon huomiota. Tempauksen tarkoituksena on
antaa kansalaisille uusi ja miellyttävä mahdollisuus auttaa asunnottomien parissa työskentelevää järjestöä.
Vuoden ensimmäisen Sumppitempauksen valmistelu alkoi kvartaalin aikana.

OMAT AVAIMET 2: KOKEMUSASIANTUNTIJAT KOULUTTAJINA JA MENTOREINA

Omat avaimet2

Kokemusasiantuntijat
kouluttajina
ja mentoreina -projekti
(2016-2019)

Hanke on jatkoa Omat avaimet
(2012-2015) -projektille

Vailla vakinaista asuntoa ry:n Omat avaimet 2: Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projektin tavoitteena
on seuraavan kolmen vuoden aikana vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden
suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa. Projektiin palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on
omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnattujen
palveluiden kehittämisestä. He toimivat siltana palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten välillä.
Projektin avulla tuetaan asunnottomuustoimijoita hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista.
Projektityöntekijät vievät kuntiin konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön soveltuvia malleja: miten
kokemusasiantuntijoita otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa voidaan käyttää ja mitä
kokemusasiantuntijatyö voi olla kunkin kunnan ja palvelun kohdalla. Samalla kokemusasiantuntijoille tarjotaan
mentorointia moninaisissa rooleissa toimimiseen. Tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla kunkin kunnan
tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, työpajoja ja konsultointia asunnottomuuskentällä toimiville yhteisöille ja
organisaatioille.
Hankkeen työntekijät ovat kutsuttuina kokemusasiantuntijoina eri työryhmiin ja verkostoihin, joissa suunnitellaan ja
kehitetään asunnottomien palveluita. Viime vuoden elokuusta lähtien on oltu mukana Asumispalvelut ja päihteet verkoston työskentelyssä. Siinä on etsitty ratkaisuvaihtoehtoja, jotka tukevat asunto ensin -periaatteen jalkauttamista
ja toisaalta huomioi myös niiden asiakkaiden tarpeet, jotka haluavat asua mahdollisimman päihteettömässä
ympäristössä. Verkosto kokoontui viimeisen kerran 18.1. Verkoston muodostamat johtopäätökset ja toimenpiteet
esiteltiin helmikuun lopussa AUNE-ohjelman koordinaatioryhmälle, jonka tehtävänä oli päättää jatkotoimenpiteistä.
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) ohjausryhmässä on edustus hankkeesta. Ryhmä
kokoontui 15.2., jolloin esityslistalla oli mm. ohjelman tilannekatsaus.
Usean eri toimijan yhteistyönä toteutuvassa Toimekkaassa on hyödynnetty hanketta ja vahvistettu asioiden
tarkastelua kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Toimekas piti oman kokouksensa 15.2. Sirkkulanpuiston
toimintayhdistys ry:n alaisuudessa toimivan Miten selvitä seuraavaan päivään (MSSP) -projektin ohjausryhmän
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kokoukseen osallistuttiin Kuopiossa 21.2. AUNE-ohjelman koordinaatioryhmän kokous oli 27.3. Aiheena oli mm.
valtakunnanvoudin häätötilastot, ulosotot ja eriarvoisuustyöryhmän esitys.
Diakonia-ammattikorkeakoulussa järjestettyyn OSKE-toritapahtumaan (Osallistava kehittämisen tapahtuma)
osallistuttiin 24.1. Hanke esitteli tilaisuudessa omaa ja järjestön toimintaa arviolta 70:lle sosiaali- ja terveysalan
opiskelijalle. Moni oli kiinnostunut mm. tekemään oppimistehtävän, osallistumaan kehittämishankkeisiin tai etsivät
aihetta opinnäytetyölleen.
Hanketyöntekijät kohtaavat asunnottomuus- ja päihdekokemustaustan omaavia, joilla osalla on tavoitteena toimia
vertaisohjaajina tai kokemusasiantuntijoina. Joensuussa tavattiin 28.-29.1. SOMA-hankkeen toiminnassa mukana
olevia lastensuojelutaustaisia nuoria ja vapaaehtoisia. Nuoria on mm. motivoitu kokemusasiantuntijatyöhön ja
vahvistettu heidän keskinäistä yhteistyötä ja vertaistukea. Tätä edistääkseen Omat avaimet -hankkeen työntekijät ovat
osallistuneet toiminnallisiin ryhmiin ja käyneet yksilö- ja ryhmäkeskusteluja. Tammikuussa osallistuttiin mm.
avantouinnille yhdessä nuorten kanssa.
Hyvinkään Mäntylässä vierailtiin 10 kertaa tammi-maaliskuun aikana. Käynneillä tavoitettiin yhteisön asukkaita ja
työntekijöitä. Osana Koitas-projektia kerättiin asukkailta mielipiteitä ja kokemuksia tuen tarpeesta heidän
muuttaessaan asuntolasta itsenäiseen asumiseen. Tapaamiset ovat olleet luonteeltaan joko teemallisia
keskusteluryhmiä esim. asumiseen liittyen tai toiminnallisempia ryhmähengen vahvistamiseksi. Näin menettelemällä
tavoitettiin myös asukkaita paremmin. Maaliskuun 29.3. oli tapaamisessa mukana myös edustaja Pop up asumisneuvontakioskista.
Kulosaaren tukikodilla vierailtiin ensimmäisen kerran 27.2. Tapaamiseen osallistui myös Pop Upasumisneuvontakioskin koordinaattori. Maaliskuun 22.päivä molemmat toimijat esittelivät toimintaansa paikan
nuorille ja yhdessä ideoitiin yhteistyön muotoja. Kulosaaren tukikodissa asuvan nuoren kanssa käytiin syömässä 28.3.
Hanke on ollut mukana Erasmus-rahoitteisessa Trainhouse-projektissa ja laatimassa vertaistuen oppaaseen tekstiä,
joka kuvaa mitä organisaation tulee ottaa huomioon palkatessaan vertaistyöntekijän tai kokemusasiantuntijan.
Hankkeen työntekijä osallistui työpajatyöskentelyyn 5.-9.3. Budapestissa. Hankkeen yksi työntekijöistä siirtyi
maaliskuun alussa tekemään 50%:sta työaikaa ja hankkeeseen palkattiin uusi työntekijä 50 % työajalla. Kyseinen
työntekijä työskentelee puoliksi NEA-hankkeessa.
Tammi-maaliskuun aikana kerättiin yhteistyökumppaneilta ja kokemustaustaisilta palautetta toiminnan
kehittämiseksi ja rahoittajalle lähetettävää väliraporttia varten. STEAlle toimitettiin väliraportti hankkeen kahdesta
edellisestä vuodesta maaliskuun lopussa. Raportissa arvioitiin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Kolmen kuukauden aikana osallistuttiin lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin:
17.1. Y-Päivä
31.1. Nikulan 10-vuotisjuhlat
13.2. STEAn Hakemuksesta hankkeeksi -työpaja
13.2. Pop Up -asumisneuvontakioskin ja hankkeen välinen yhteistyöpalaveri
22.2. Kuopion kaupungin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategia-hankkeen vastaavan tapaaminen
22.2. Käynti Sirkkulanpuiston nopean toiminnan joukkojen toimitilassa Keltsulla
8.3. Opiskelijavierailu: Kriminaalihuollon tukisäätiön Laurea-AMK:n harjoittelijoille esiteltiin Vva ry:n ja hankkeen
toimintaa
9.3. EAPN-Fin -ryhmän kokous
15.3. Dallapenpuistossa toteutettavan Vankimessujen suunnittelupalaveri
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MATALAN KYNNYKSEN TYÖ

Matalan kynnyksen
työ

Asumisneuvonta

Maahan
Liikkuva muuttotukityö
työ

Soldis
&
Vepa
Vartiosaari

Yökeskus
Kalkkers

Yökiitä
-jät

Yhdistyksen auttamistyö perustuu pääosin ilman ajanvarausta tehtävään matalan kynnyksen työhön ympäri
vuorokauden; asumisneuvonta, etsivän työn yksikkö Yökiitäjät, liikkuva tukityö & palveluohjaus ja
maahanmuuttoasiantuntija. Lisäksi yhdistys ylläpitää kahta eri matalan kynnyksen paikkaa; Vertais- ja vapaaehtoistyön
keskus Vepaa ja Yökeskus Kalkkersia.
Matalan kynnyksen työntekijät ovat kokoontuneet jaksolla säännöllisesti. Tiedonvaihdon lisäksi kokoontumisten
tarkoituksena on yhdistyksen matalan kynnyksen palveluiden yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen.

ASUMISNEUVONTA
Asumisneuvontaa tarjotaan sekä asunnottomille että asunnottomuusuhan alla oleville henkilöille matalan kynnyksen
periaatteella. Asumisen ohjaus on luottamuksellista ja avointa vuoropuhelua, joka toimii palvelun kovan kysynnän
vuoksi pääosin ajanvarauksella. Jatkotapaamiset sovitaan yhdessä asumisneuvojan, ohjattavan ja mahdollisesti
muiden yhteistyö- ja viranomaistahojen kanssa. Asumisneuvoja vastaanottaa kävijöitä ja puheluita koskien joko omaa
tai läheisten tilannetta. Valtaosa kävijöistä on asunnottomia, lopuilla asunnottomuuden uhan aiheuttaa
häätömääräys, avio- tai avoero tai kykenemättömyys selvitä nousseista asumiskustannuksista.
Palvelu tavoitti asunnottomia ja asunnottomuus uhan alla eläviä pääkaupunkiseudulle kirjautuneita ja asuvia ihmisiä.
Vastaanotolla on käynyt erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.
Asumisneuvoja on vieraillut vankilassa antamassa neuvontaa ryhmille noin kerran kuukaudessa. Vangit hyötyivät
vierailuista suoraan neuvontana asunnonhaun ja toimeentulon suhteen ja saivat näin paremmat mahdollisuudet
asioiden hoitamiseen ennen vapautumista. Lisäksi vierailuilla syntyneen kontaktin kautta moni ohjautui
vapauduttuaan asumisneuvojalle. Myös Omat avaimet -hankkeen työntekijä on ohjannut vankeja vastaanotolle.
Suurin kohderyhmä ovat lyhytaikaisvangit sekä toimistolla eri yhteyksissä käyneet koevapaudessa olevat vangit.
Asumisneuvontatyön vaikutuksesta kävijäpalautteen mukaan kymmenen kävijää oli saanut asunnon maaliskuun
loppuun mennessä. Valtaosan kävijöistä asumistilanteesta ei kuitenkaan saada tietoa heidän lähdettyään
vastaanotolta. Asumisneuvojalta saadun oikean tiedon ja toivon vaikutuksesta kävijät ovat aktivoituneet selvittämään
omia asioitaan. Oleellista on jaettu tieto (sekä asunnonsaantia puoltavista että vaikeuttavista seikoista) ja avoimuus.
Muutos tapahtuu tilanteessa jossa ihminen huomaa, että hän on arvokas ja hänellä on oikeus asuntoon kuin kaikilla
muillakin.
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Ajanvaraus asumisneuvontaan on osoittautunut välttämättömäksi. Alkuvuodesta solmittiin yhteistyökumppanuus
Hakunilan kyläyhteisön kanssa, mikä vahvistaa yhdistyksen toimintaa Vantaalla. Asumisneuvoja päivysti lisäksi
vanhaan tapaan Vantaalla yhtenä päivänä viikossa. Päivystys muutti Minttukirkon tiloihin Tikkurilaan. Asumisneuvoja
vieraili tarkastelujaksolla muun muassa Ne-rå:ssa ja Suojapirtti ry hallinnoimassa hoitokoti Sillanpirtissä.
Asumisneuvoja lomaili helmikuussa kaksi viikkoa.
Kohderyhmä tavoitettiin tarkastelujaksolla hyvin ja palautetta kerättiin kaikkina kuukausina.

TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA
tammi helmi

maalis

huhti

Käyntejä /tapaamiskertoja yhteensä

101

60

97

99

Eri henkilöiden määrä

86

53

70

75

Muut kuin tapaamiskontaktit (puhelut jne.)

150

81

110

170

Uusia kävijöitä*

53

7

25

33

PYSYVÄ ASUNTO
ASUNNOTTOMUUSUHKA
ASUNNOTON (VVA) -> (joista alla)
KADULLA TAI ULKONA
KAVERIT / SUKULAISET
HÄTÄMAJOITUKSESSA
KALKKERSISSA

3
13
71
6

6
8
53
4

1
10
70
5

4
12
69
6

55
8
11

38
6
5

49
3
4

53
8
5

EI SUOMEN KANSALAINEN

1

TYÖTULO
OPISKELIJA
ELÄKELÄINEN
TYÖTTÖMYYSTUKI
TOIMEENTULOTUKI
EI MITÄÄN VIRALLISTA TULOA

10
3
23
9
45

3

7
3
17
6
30
3

9
7
20
8
32
3

13

12
30
3

IKÄJAKAUMA (arviot)

Tammikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
15
18
33

IKÄJAKAUMA (arviot)

Helmikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
5
12
17

IKÄJAKAUMA (arviot)

Maaliskuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

15
30
45

11
22
33

30-62
8
18
26

16
22
38

YLI 63 Yhteensä
3
5
8

33
53
86

YLI 63 Yhteensä
1
2
3

17
36
53

YLI 63 Yhteensä
2
4
6

26
44
70

LIIKKUVA TUKITYÖ JA PALVELUOHJAUS
Liikkuva tukityö ja palveluohjaus on etsivän työn muoto, jossa lähtökohtana on kävijän elämänkokonaisuus ja
yksilöllinen kohtaaminen. Kävijän kanssa selvitetään akuutin asioimistuen tai muun tuen tarve, ja tästä edetään
sovitun aikataulun mukaisesti. Työ on pääasiassa rekisteröimätöntä sosiaalityötä, jossa ei ensisijaisesti kirjata
henkilötietoja tai muita perussosiaalityössä olennaisia asioita. Liikkeelle lähdetään henkilön kokonaistilanteesta ja
hänen arvoistaan. Työssä pyritään kontaktien toistuvuuteen ja kohtaamiskertojen kautta luottamuksellisen suhteen
muodostumiseen.
Alkuvuoden aikana tavoitettiin kohderyhmää, jonka arkea kuormittavat päihdeongelmat ja riippuvuus,
mielenterveyden muutokset negatiiviseen suuntaan, rikosseuraamuksien aiheuttamat vaikeudet ihmissuhteissa sekä
asumiseen liittyvissä asioissa. Vuosineljänneksi aikana korostui suisidaalinen puhe. Henkilöitä on tuettu ja ohjattu
terveydenhuollon ja kolmannen sektorin, kuten suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelimen päivystykseen sekä
Suomen itsemurhien ehkäisykeskuksen palveluihin.
Helmikuusta alkaen liikkuvan tuen työntekijän vahvistuksena on toiminut vertaistyöntekijä. Työparina on jalkauduttu
päihdeluukkuihin ja saatu kutsuja päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevien sekä rikosseuraamusta
suorittaneiden ja suorittamaan menevien avuksi.
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Toivo on se muutos ja viesti, jota ihmiset ilmaisevat tarvitsevansa ja sitä sisällytetään tavoitteellisesti kaikkiin
kohtaamisiin. Tämä on edellytys muutosprosessin käynnistämiseen ja etenemiseen vaiheittain. Kohderyhmä on
hyötynyt lisäksi kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuudesta jakaa vaikea elämäntilanteensa jonkun kanssa.
Liikkuva tuki on tehnyt jaksolla yhteistyötä matalan kynnyksen ja asumisyksiköiden sekä muiden järjestöjen ja
viranomaistahojen kanssa.
Kohderyhmä tavoitettiin tarkastelujaksolla hyvin ja palautetta kerättiin kaikkina kuukausina.

TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA
tammi

helmi

maalis

Käyntejä /tapaamiskertoja yhteensä

196

198

227

Eri henkilöiden määrä

121

126

152

Muut kuin tapaamiskontaktit (puhelut jne.)

145

165

175

Uusia kävijöitä*

19

8

5

PYSYVÄ ASUNTO
ASUNNOTTOMUUSUHKA
ASUNNOTON (VVA) -> (joista alla)
KADULLA TAI ULKONA
KAVERIT / SUKULAISET
HÄTÄMAJOITUKSESSA
KALKKERSISSA

41
12
45
6

89
9
28
6

121
6
25
4

8
23
8

5
10
7

7
10
4

EI SUOMEN KANSALAINEN

23

17

17

TYÖTULO
OPISKELIJA
ELÄKELÄINEN
TYÖTTÖMYYSTUKI
TOIMEENTULOTUKI
EI MITÄÄN VIRALLISTA TULOA
IKÄJAKAUMA (arviot)

4
2
5
10
21
23
Tammikuu

4
3
19
14
69
17

7
3
13
16
96
17

IKÄ

18-29

30-62

YLI 63 Yhteensä

NAISET
MIEHET
Yhteensä

IKÄJAKAUMA (arviot)
15

12
23
35

Helmikuu

23
45
68

6
12
18

41
80
121

IKÄ

18-29

30-62
18
29
47

NAISET
MIEHET
Yhteensä

IKÄJAKAUMA (arviot)

Maaliskuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

24
42
66

30-62
15
29
44

36
54
90

YLI 63 Yhteensä
5
8
13

47
79
126

YLI 63 Yhteensä
7
11
18

58
94
152

MAAHANMUUTTOASIANTUNTIJA
Maahanmuuttotyötä kehittämällä yhdistys vastaa asunnottomien siirtolaisten tarpeisiin ja parantaa siten heidän
asemaansa. Alun perin työn keskiössä ovat pahimmin yhteiskunnan ja avun ulkopuolelle jäävä ryhmä:
oikeudettomassa asemassa olevat EU-kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset. Vuoden 2017 aikana pysyvästi
oleskelevien maahanmuuttajien osuus kävijöistä kasvoi ja tämän ryhmän ja merkitys ovat korostuneet
tiedonhankinnassa ja verkostoyhteistyössä. Työ on kävijäryhmän tarpeisiin tutustumista, tiedonhankintaa, sujuvaa
yhteistyötä sekä järjestön sisällä että yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on lisäksi herättää yhteiskunnallista
keskustelua ja osallistua poliittisiin aloitteisiin, jotta kävijäryhmän oikeudet vahvistuisivat ja tilanteeseen löydettäisiin
poliittisia ratkaisuja.
Kävijäkunta jakautui lähes tasan kahtia EU- ja kolmansien maiden kansalaisiin. EU-kansalaisista noin puolet oli
Suomeen töihin tulleita, joilla oli vaikeuksia löytää itsenäisesti asunto ja/tai ongelmia työsuhteeseensa liittyen. Puolet
taas kuului vanhoihin kävijöihin ja EU-alueella toimeentulon perässä liikkuviin, joiden mahdollisuudet työllistyä tai
päästä sosiaaliturvan piiriin ovat nykyisessä tilanteessa heikot. Kolmansien maiden kansalaisten ongelmat puolestaan
liittyivät pitkittyneeseen asunnottomuuteen, väliaikaisasumisratkaisujen kestämättömyyteen tai suoraan
asunnottomuusuhkaan. Osalla tuentarpeeseen kytkeytyivät myös oleskelulupakysymykset.
Kävijätyön osalta toiminta on suurilta osin vakiinnuttanut muotonsa asunnon etsimisessä avustamiseen, muun
palveluntarpeen kartoittamiseen sekä neuvontaan ja asiointiavustukseen. Asiointiavun tarve vaihtelee
kokonaisvaltaisesta rajatumpaan riippuen kävijän omista resursseista ja kielitaidosta. Joidenkin kävijöiden kohdalla
mutkikkaiden tilanteiden selvittely ja (kävijän) viranomaisasiointiin riittämätön kielitaito vaativat pitkäkestoista
työotetta ja siten paljon aikaresursseja.
Muu maahanmuuttotyöhön kuuluva toiminta muodostui palvelujen kehittämisestä (oman järjestötiimin kanssa),
yhteistyöhankkeista sekä kokemusten ja tiedon jakamisesta verkostoissa.
Työn merkitys oli todennettavissa kävijöiden antamasta suorasta ja epäsuorasta suullisesta palautteesta: moni heistä
koki, että palvelun avulla he voivat paremmin vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Omakieliset palvelut mahdollistivat
sellaisen kävijäryhmän kohtaamisen, jonka olisi vaikea saada omakielistä palvelua muualta. Tällöin palvelu auttoi
kävijäryhmää ymmärtämään ja toimimaan suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä.
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Jaksolla
työstettiin
yhdessä
tiedottajan
ja
asumisneuvojan
kanssa
uutta
esitemateriaalia
asunnonetsijöille/asunnottomaksi jääneille, joka lanseerattiin yhteistyökumppaneille järjestetyssä asumisneuvonnan
iltapäivässä. Tarkoitus on kääntää esitteet myöhemmin myös englanniksi ja mahdollisesti muille kielille
kumppanuusjärjestöjen voimin.
Tavoittavuutta ajanjaksolla vähensi maahanmuuttotyöntekijän työ- ja lomamatkat, joista pyrittiin tiedottamaan
kävijöille etukäteen.
Kohderyhmä tavoitettiin tarkastelujaksolla hyvin. Tavoittavuutta vähensivät työntekijä työ- ja lomamatkat. Jaksolla ei
kerätty palautetta.

TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA
tammi

helmi

maalis

Käyntejä /tapaamiskertoja yhteensä

17

12

14

Eri henkilöiden määrä

14

10

8

Muut kuin tapaamiskontaktit (puhelut jne.)

23

19

17

Uusia kävijöitä*

14

6

1

PYSYVÄ ASUNTO
ASUNNOTTOMUUSUHKA
ASUNNOTON (VVA) -> (joista alla)
KADULLA TAI ULKONA
KAVERIT / SUKULAISET
HÄTÄMAJOITUKSESSA
KALKKERSISSA

3
1
10

1
4
5
1

1
1
6

5
4

6
1

3
2

EI SUOMEN KANSALAINEN

13

9

8

TYÖTULO
OPISKELIJA
ELÄKELÄINEN
TYÖTTÖMYYSTUKI
TOIMEENTULOTUKI
EI MITÄÄN VIRALLISTA TULOA

7

1

1

2
3
2

1
3
2
2

2
1
4

30-62

YLI 63 Yhteensä

IKÄJAKAUMA (arviot)

Tammikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä
17

1
4
5

1
7
8

1
0
1

3
11
14

IKÄJAKAUMA (arviot)

Helmikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
2
6
8

1
1

IKÄJAKAUMA (arviot)

Maaliskuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

YLI 63 Yhteensä

30-62

1
1

YLI 63 Yhteensä
1
5
6

2
2

2
8
10

1
7
8

0

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN KESKUS VEPA
Vva ry:n vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa on perustettu syksyllä 2008. Vepassa toimii
vapaaehtoistoimijoita sekä vertaisohjaajia. Vepa toimii matalan kynnyksen periaatteella, joten jokainen kävijä on
tervetullut taustoistaan tai kunnostaan riippumatta. Vapaaehtoisena toimiminen vaatii kuitenkin päihteettömyyttä.
Vepan kantavana voimana on vertaistuen pohjalta tapahtuva kanssakäyminen. Vepa on asunnottomien ja
asumisyksiköissä asuvien olohuone ja paikka, jossa saada vertaistukea ja hoitaa asioitaan tarvittaessa työntekijän
opastuksella. Vepassa kävijöillä on mahdollisuus juoda kuppi kahvia, lukea päivän lehti, katsoa televisiota, käyttää
tietokonetta tai soittaa maksutta virkapuheluita. Päivittäin tarjotaan lämmin ateria ja Vepasta voi saada
lahjoitusvaatteita
Vepa tavoitti asunnottomia, asumisyksiköissä asuvia, asunnottomuusuhan alla olevia sekä heikossa taloudellisessa
tilanteessa olevia työttömiä. Kävijämäärät pysyivät korkeina – edellisen syksyn tapaan. Nuorten osuus kasvoi.
Kävijät, joilla lämpimän ruuan valmistaminen on vaikeaa asunnottomuuden, pienten tulojen tai elämänhallinnan
ongelmien vuoksi, hyötyivät päivittäin tarjotusta lämpimästä ateriasta. Vepa mahdollista myös oleskelun vertaisten
seurassa. Työn vaikutuksesta asunnottomiin saatiin kontakti ja heitä ohjattiin asumisneuvojan vastaanotolle.
Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen mahdollisti keskiviikkoinen sauna. Lisäksi kävijöille annettiin
lahjoitusvaatteita ja tarjottiin mahdollisuus hoitaa virastopuheluita ja netin kautta täytettäviä hakemuksia.

TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA
tammi helmi

maalis

Käyntejä /tapaamiskertoja yhteensä

1 911

1 827

1 903

Tarjottujen aterioiden määrä

1 009

798

915

37

23

23

Sauna
18

huhti
1 630

IKÄJAKAUMA (arviot)

Tammikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
62
88
150

IKÄJAKAUMA (arviot)

Helmikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
109
148
257

IKÄJAKAUMA (arviot)

Maaliskuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

255
1347
1602

242
1183
1425

30-62
157
246
403

229
1114
1343

YLI 63 Yhteensä
35
124
159

352
1559
1911

YLI 63 Yhteensä
32
113
145

383
1444
1827

YLI 63 Yhteensä
26
131
157

412
1491
1903

YÖKESKUS KALKKERS
Yökeskus Kalkkers on toiminut vuodesta 1998 lähtien yöaikaan matalan kynnyksen kriisipisteenä asunnottomille.
Yökeskus on tarkoitettu kadulla eläville ihmisille ja henkilöille, jotka tarvitsevat tilapäistä suojaa. Kalkkers tarjoaa
turvallisen ja lämpimän paikan yhdeksi yöksi kerrallaan, sekä mahdollisuuksien mukaan aterian lahjoitusruoista. Myös
pieni ensiapu annetaan tarvittaessa. Työntekijät ohjaavat kävijöitä palveluiden piiriin ja tarjoavat
keskustelumahdollisuuden sitä tarvitseville. Jokaiseen kävijään otetaan kontakti, elämäntilannetta selvitetään kävijän
tahtiin ja ohjaaminen toteutuu tapauskohtaisesti ja kävijälähtöisesti.
Ensisijaisesti Kalkkers tavoitti asunnottomia kävijöitä. Nuorten, alle 30 vuotiaiden määrä lähes tuplaantui joulukuusta
2017. Asunnolliset kävijät kävivät pääsääntöisesti vain kahvilla tai syömässä ja lähtivät kotiin yöksi.
Asunnottomat kävijät kertoivat nukkuvansa milloin missäkin: toisinaan kavereille, toisinaan ensisuojassa tai
rappukäytävässä. Osalle kävijöistä Kalkkers on pitempiaikaisesti tai joinakin öinä ainoa paikka, johon he pääsevät.
Kävijät hyötyivät lämpimästä ja turvallisesta yöpaikasta, jota kaikilla ei ilman Kalkkersia olisi ollut. Lisäksi kävijät
hyötyivät mahdollisuudesta keskustella tilanteestaan ja ohjauksesta palveluihin (pääkaupunkiseudun
hätämajoituspaikat, sosiaalipäivystys, päiväkeskukset, Vva ry:n asumisneuvoja). Kylmää vastaan auttoivat jaetut
lahjoitusvaatteet ja lämmin ruoka takasi edes yhden lämpimän aterian kävijöille.
Kalkkers oli täynnä neljänätoista yönä. Erityisen täyttä oli helmikuussa, jolloin Kalkkers oli täynnä kymmenenä yönä ja
neljä ihmistä jouduttiin käännyttämään ovelta tilan puutteen vuoksi.
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TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA
tammi helmi

maalis

Käyntejä /tapaamiskertoja yhteensä

666

574

650

Eri henkilöiden määrä

166

162

210

35

42

43

27

24

31

70
48
38

74
56
37

93
74
28

Muut kuin tapaamiskontaktit (puhelut jne.)
Uusia kävijöitä*
PYSYVÄ ASUNTO
ASUNNOTTOMUUSUHKA
ASUNNOTON (VVA) -> (joista alla)
KADULLA TAI ULKONA
KAVERIT / SUKULAISET
HÄTÄMAJOITUKSESSA
KALKKERSISSA
IKÄJAKAUMA (arviot)

Tammikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
13

15

1

43

89

5

56

104

6

IKÄJAKAUMA (arviot)

Helmikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
19

3

57

60

5

75

79

8

Maaliskuu

IKÄ

18-29

20

30-62

29
137
166

YLI 63 Yhteensä

18

IKÄJAKAUMA (arviot)

NAISET
MIEHET
Yhteensä

YLI 63 Yhteensä

40
122
162

YLI 63 Yhteensä

17

23

1

60

103

6

77

126

7

41
169
210

ETSIVÄN TYÖN YKSIKKÖ YÖKIITÄJÄT
Etsivän työn yksikön Yökiitäjän tehtävänä on tavoittaa ulkona oleilevia asunnottomia henkilöitä, jotka eivät ole
minkään palveluiden piirissä. Kahden sairaanhoitajan tiimi liikkuu autolla yöaikaan pääkaupunkiseudulla. Yökiitäjän
kävijä saa inhimillisen kontaktin ja välitöntä apua terveydentilaansa. Työtiimi arvioi kävijän fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen tilanteen sekä selvittää, tunteeko kävijä majoituspalvelut. Ohjaus, neuvonta ja kuljetus tarjotaan kävijälle
harkinnanvaraisesti tarpeen ja tilanteen mukaan. Ruoka-apua tarjotaan saatavuuden mukaan ja lisävaatetuksen
tarpeellisuus arvioidaan ja annetaan lahjoitusvaatteita, mikäli mahdollista. Yökiitäjän avulla voidaan saavuttaa pääsy
kunnallisten palveluiden piiriin.
Yökiitäjä tavoitti pääosin kadulla ja ensisuojissa majoittuvia asunnottomia pääkaupunkiseudulle. Teltta-asujia on
löydetty enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Kävijäkunta oli jaksolla hiukan aikaisempaa nuorempaa.
Yökiitäjätoiminta on pysynyt pääosin samanlaisena, mutta talviaikana pitkät pakkasjaksot ovat lisänneet
talvivaatetuksen jakoa sekä kuljetuksia hätämajoituksiin. Työautoa hyödynnettiin lisääntyvästi ”lämmittelyhetkiin”,
jotka tarjosivat myös mahdollisuuden keskusteluun.
Yökiitäjä on ainut yöaikaan toimiva liikkuvan ja etsivän työn palvelu pääkaupunkiseudulla. Lisääntyneen yhteistyön
vuoksi kävijäkunta hyötyy monipuolisesti asunnottomien palveluista, joihin Yökiitäjä ohjaa ja kyyditsee.
Talven aikana työntekijät tutustuivat Alppikadun hätämajoituskeskuksen toimintaan ja ohjasivat ja kyyditsivät sinne.
Kävijämäärän lisääntymisestä huolimatta talviaikaan kukaan kävijöistä ei ole jäänyt palvelujen ulkopuolelle, silloin kun
henkilö itse halusi niiden piiriin päästä.
Kohderyhmä tavoitettiin työntekijän arvion mukaan tarkastelujaksolla hyvin ja palautetta kerättiin kaikkina
kuukausina.

TILASTOT TAMMI-MAALISKUULTA
tammi helmi

maalis

huhti

Käyntejä /tapaamiskertoja yhteensä

58

38

57

57

Eri henkilöiden määrä

44

25

37

43

Muut kuin tapaamiskontaktit (puhelut jne.)

20

8

30

18

Uusia kävijöitä*

10

9

8

9

PYSYVÄ ASUNTO
ASUNNOTTOMUUSUHKA
ASUNNOTON (VVA) -> (joista alla)
KADULLA TAI ULKONA
KAVERIT / SUKULAISET
HÄTÄMAJOITUKSESSA
KALKKERSISSA

7
0
37
13

2
0
23
10

4
0
43
12

5
0
39
17

15
8
1

7
6
1

14
15
2

11
8
3

EI SUOMEN KANSALAINEN

11

9

13

13

21

TYÖTULO
OPISKELIJA
ELÄKELÄINEN
TYÖTTÖMYYSTUKI
TOIMEENTULOTUKI
EI MITÄÄN VIRALLISTA TULOA

1
0
3
18
0
22

1
0
4
9
0
11

IKÄJAKAUMA (arviot)

Tammikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

30-62
0
2
2

IKÄJAKAUMA (arviot)

Helmikuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

7
34
41

30-62
2
1
3

IKÄJAKAUMA (arviot)

Maaliskuu

IKÄ

18-29

NAISET
MIEHET
Yhteensä

3
0
3
25
0
16

6
14
20

30-62
1
6
7

11
28
39

3
0
5
14
0
22

YLI 63 Yhteensä
0
1
1

7
37
44

YLI 63 Yhteensä
0
2
2

8
17
25

YLI 63 Yhteensä
0
1
1

12
35
47

VERTAISTOIMINTA
Vertaistoiminta on vapaaehtoisten toimintaa, joilla on samanlainen ongelma, elämäntilanne tai -kokemus. Vva ry:llä
on hyvin pitkät perinteet ja hyödyllisiksi toimintamalleiksi osoittautuneet kokemukset vertaisten kanssa työskentelystä
ja heidän kokemuksensa käytöstä apuna asunnottomille tarjotuissa palveluissa. Vertaistuki on erityislaatuista tukea,
jonka keskeinen periaate on se, ettei ihminen ole ongelmansa tai elämäntilanteensa kanssa yksin.
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SOLDIS
Vva ry:llä on Helsingin kaupungilta vuokralla mantereen puolella Vartiosaarta vastapäätä sauna ja talorakennus
osoitteessa Ramsinniementie 47. Kiinteistössä toimii ja toiminnasta vastaa päihteetön vertaisyhteisö. Yhteisö pitää
kokouksia säännöllisesti, yleensä neljä kertaa viikossa. Tarpeen mukaan järjestetään erilaisia talkoo-, siivous- ja
kunnostuspäiviä.
Soldiksen ryhmät kokoontuivat tammi-maaliskuussa tavalliseen tapaan.

VARTIOSAARI
Vva ry:n virkistyspaikka on toiminut Vartiosaaressa vuodesta 1989. Päärakennus remontoitiin asunnottomien ja
vapaaehtoisten ammattilaisten voimin. Vartiosaaressa voivat viettää kesämökkielämää henkilöt, joilla ei ole
taloudellisista tai muista syistä mahdollisuutta lepoa tarjoavaan kokemukseen. Vartiosaaressa vaaditaan ehdotonta
päihteettömyyttä. Saaressa oleskelevat kantavat yhteisönä vastuun päihteettömyydestä, rikoksettomuudesta ja
yhteisön jäseniä tukevasta toiminnasta. Kukin yhteisön jäsen osallistuu omien voimavarojensa mukaisesti saaren
toimintoihin ja arjen askareisiin.
Vartiosaari oli kvartaalin aikana talvitauolla.
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ASUMISPALVELUT

Asumispalvelut

Junailijankuja

Sällikoti

JUNAILIJANKUJA
Junailijankujan asumisyksikkö on Vva ry:n vuodesta 2015 hallinnoima asumisyksikkö Junailijankujalla Pasilassa.
Junailijankuja tarjoaa turvallisen ja kodikkaan ympäristön asukkailleen sekä oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen
asumisen tuen. Osa asukkaista elää Junailijankujan asumisyksikössä hyvinkin itsenäisesti. Yksikössä järjestetään
kuukausittain asukaskokous sekä erilaista viikoittain tapahtuvaa toimintaa. Junailijankujan juhlasalia käyttävät
aktiivisesti myös Pasilan alueen muut toimijat. Junailijankujalla on asukkaita 65, ja henkilökuntaa kymmenen
työntekijää.
Junailijankujalle muutti kvartaalin aikana neljä uutta asukasta. Yksi henkilö kuoli ja yksi muutti pois.
Henkilökunta ja asukkaat kouluttautuivat ensihoidon lääkärin ja ensihoitajan pitämässä
yliannostusensiapukoulutuksessa.
Toimekas-hankkeen kehittämisjakso alkoi yksikössä 1.3. ja samana päivänä Paavalin seurakunta tarjosi lihasoppaa
asukkaille. Lisäksi lukkojen vaihtaminen i lockit -lukkoihin aloitettiin.

SÄLLIKOTI
Sällikoti on kodinomainen yhteisö ja pieni 27 asunnon asumisyksikkö, jossa asukkaille annetaan monimuotoista
asumisen tukea. Sällikoti toimii asunto ensin -periaatteella ja se on suunnattu erityisesti pitkäaikaisasunnottomille
henkilöille. Sällikodissa työntekijät auttavat asukkaita virallisten asioiden hoitamisessa sekä muissa päivittäisissä
tilanteissa, joihin asukas tarvitsee tukea. Asukkaat tuntevat toisensa sekä henkilökunnan hyvin. Sosiaalinen tuki,
luottamuksen ja avoimen kohtaamisen taso tekevät Sällikodista erityislaatuisen lämminhenkisen asumisyksikön.
Tavoitteena on, että asukkaat voivat asua yksikössä pitkäaikaisesti.
Sunnuntainen tietovisa jatkui entiseen malliin niin, että voittaja laatii seuraavan viikon kysymykset. Tiistaisin joku
asukkaista valmisti ruuat asukaskokoukseen.
Vielä tammi-helmikuussa vapaaehtoinen asukas keitteli ilta- ja päiväkahvit 2. kerroksen yhteistilassa, mutta
maaliskuussa saimme vihdoin ensimmäisen kerroksen keittiöön lukittavan liukuoven. Asukkaat aloittivat
aamukahviprojektin, jossa vastaavalle annettiin avaimet ja hän keitti kahvit ja valmisteli tarjottavat (lähinnä
lahjoituksista) pöytään. Osa asukkaista innostunut esimerkiksi viikonloppuisin kokkaamaan ruokaa koko yhteisölle.
Kvartaalin aikana Sällikotiin muutti viisi uutta asukasta. Yksi asukas muutti Y-säätiön asuntoon ja yksi asukas kuoli.
Edellisen vuoden puolella menehtyneitä asukkaita muistettiin yhteisessä muistotilaisuudessa.
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Tammikuussa Sällikodissa aloitti lähihoitajaopiskelija kymmenen viikon harjoittelujakson. Helmikuussa Sällikodin
asukasta haastateltiin BBC:lle.
23.3. Diakonissalaitoksen naistenyksikössä oli tulipalo ja vesivahinkojen vuoksi kolme Sällikodin asukasta joutui
evakkoon Alppikulmaan.

HENKILÖKUNTA, HALLINTO JA TALOUS
HENKILÖSTÖ
Helmikuussa NEA-hankkeessa aloitti kokemusasiantuntija 50 % työajalla, toisen puolipäiväisen hän työskentelee Omat
avaimet 2 -hankkeessa. Samaan aikaan toinen Omat avaimet -hankkeen työntekijä siirtyi puolipäiväiseksi.
Hallitus myönsi järjestösihteerille toimivapaan hänen siirtyessään huhtikuun alusta ensin osittain ja kesäkuun alusta
kokonaan Setlementtiliittoon Hima & Strada hankkeen ajaksi vuoteen 2020 saakka. Koko henkilöstön
kuukausikokoukset pidettiin kerran kuussa ja esimiehet kokoontuivat myös kerran kuussa.
TYÖHYVINVOINTI JA TURVALLISUUS
Työturvallisuusvaliokunta kokoontui ajanjaksolla kerran ja valitsi kilpailutuksen jälkeen uudeksi työterveyshuollon
toimittajaksi Op-Pohjolan, jonka hallitus hyväksyi. Henkilöstöllä oli mahdollisuus valita liikunta- ja kulttuuriseteleitä
sekä matkaseteleitä. Myös hierontaa tai liikuntaohjausta oli mahdollisuus valita.
HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksen hallitus kokoontui ja järjestäytyi helmikuussa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Himanen. Hallitus
kokoontui ennen vuosikokousta ja hyväksyi tilitoimiston laatiman alustavan tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.
Tilintarkastuksen jälkeen yhdistyksen taloudellinen tilanne osoittautui odotettua huonommaksi. Vuosikokous hyväksyi
maaliskuun lopussa sekä vuosikertomuksen että tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä muille
tilivelvollisille.
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