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Yhdistys 

Vailla vakinaista asuntoa ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunval-
vojana. Vaikutamme yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen ja yhteiskun-
nallisella tasolla lainsäädäntöön.

Perimmäinen ajatuksemme on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäi-
sesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perus-
oikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.

Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen 
asumispaikka kohtuullisessa ajassa.

Olemme valtakunnallinen järjestö. Toimistomme sijaitsee Helsingissä ja toiminta 
keskittyy pääkaupunkiseudulle, jossa yli puolet Suomen asunnottomista oleskelee. 

Vva ry…

– On asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama kansalaisjärjestö
– Toimii asunnottomien edunvalvojana eri foorumeilla
– Ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua asunnottomuudesta
– Puolustaa oikeutta hyvää asumiseen ja omaan kotiin
– Luo osallistumismahdollisuuksia erilaisille toimijoille
– Varmistaa heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien äänen kuulumisen 

päätöksenteossa
– Kokoaa yhteen asunnottomuudesta kiinnostuneita ihmisiä
– Toimii yhteistyössä kuntien, valtion ja järjestöjen kanssa.

Toimintamme jakautuu matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, 
asumispalveluihin ja järjestötyöhön.
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KADULTA KOTIIN

Matalan kynnyksen palvelut 

Vailla vakinaista asuntoa ry:n pal-
velut muodostavat polun kadulta 
kotiin. Tavoitteenamme on ohjata 
matalan kynnyksen palveluissa tavoit-
tamamme ihmiset palveluiden pii-
riin ja sitä kautta pysyvään asuntoon. 
Vepan, Yökeskus Kalkkersin ja Yökii-
täjän kautta tavoitamme kadulla ja 
tuvttavien nurkissa majailevat asun-

nottomat, annamme apua akuuttiin 
tilanteeseen ja ohjaamme eteenpäin. 
Asumisneuvoja auttaa asunnon saa-
misessa ja liikkuva tuki antaa palvelu-
ohjausta sekä auttaa konkreettisessa 
asioinnissa. Asumisyksikkömme Sälli-
koti ja Junailijankuja tarjoavat kodin 
yhteensä noin sadalle henkilölle asunto 
ensin -periaatteella.
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus VEPA 

Vva ry:n vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus 
Vepa on perustettu syksyllä 2008. Vepa toimii 
matalan kynnyksen periaatteella ja jokainen 
kävijä on tervetullut taustoistaan tai kunnos-
taan riippumatta. Vepassa toimii vertaisohjaajia 
ja vapaaehtoistoimijoita. Vepa on asunnottomien 
ja asumisyksiköissä asuvien olohuone ja paikka, 
jossa saada vertaistukea ja hoitaa asioitaan tar-
vittaessa työntekijän opastuksella. Vepassa tar-
jotaan päivittäin lämmin ateria ja jaetaan lahjoi-
tusvaatteita, kävijöiden käytössä on tietokone ja 
puhelin asiointia varten.

Vepan toimintaan vaikuttivat vuoden mittaan 
erityisesti kohonneet kävijämäärät, jotka tup-
laantuivat syksyllä edelliseen syksyyn verrattuna. 
Vepassa oli vuoden aikana lähes 15 000 käynti-
kertaa ja aterioita tarjottiin 7400. 

Vepa tavoitti asunnottomia, asumisyksiköissä 
ja itsenäisesti vuokralla asuvia henkilöitä. Kävi-
jöiden päihdeongelmat ja huonontunut kunto 
sekä kiire leimasivat työtä. Ateria valmistettiin 

päivittäin ja toisinaan se loppui kesken. Lisäksi 
tarjolla oli jatkuvasti kahvia, teetä ja leipää.  

Kesäkuusta alkaen Vepassa oli kerran 
viikossa saunavuorot miehille ja naisille. Kesällä 
Vepan kävijät ja työntekijät vierailivat kolmesti 
Vartiosaaressa. Vepan kautta asunnottomilla 
ja muilla matalan kynnyksen palvelua tarvitse-
villa on mahdollisuus vertaistukeen, paikka missä 
viettää aikaa, mahdollisuus nähdä tuttuja sekä 
tutustua uusiin ihmisiin. Akuuttia hätää helpottaa 
lämmin ateria. Vepan työntekijät ohjasivat kävi-
jöitä asumisneuvojalle selvittämään asioitaan. 
Maahanmuuttoasiantuntija vieraili kerran viikossa 
Vepassa ja liikkuvan tuen työntekijä useampana 
aamuna viikossa. 

Vepan kävijät hyötyivät yhteistyöstä, jossa 
kaupungin lähityö ja Katuklinikka vierailivat 
Vepassa. Erityisesti Katuklinikan työ sai osak-
seen kehuja.

Vuoden mittaan Vepassa kävi useampia 
opiskelijaryhmiä sekä asunnottomuudesta kirjoit-
tavia toimittajia.  

*Tiedot perustuvat huhti-joulukuussa kerättyihin tietoihin. Ikäluokituksen 

muutoksen vuoksi alkuvuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia

Ikärakenne, miehet*Ikärakenne, naiset*Sukupuolijakauma

VEPA KÄYNTIKERTOJA: 15000 TARJOTTUJA ATERIOITA: 7400
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*Tiedot perustuvat huhti-joulukuussa kerättyihin tietoihin. Ikäluokituksen 

muutoksen vuoksi alkuvuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia

Ikärakenne, miehet*Ikärakenne, naiset*Sukupuolijakauma k i t* Ikä k miehet*

KALKKERS KÄYNTIKERTOJA: 2700 ERI HENKILÖITÄ: 335

Kalkkersin talvi 2017 

Yökeskus Kalkkers on toiminut vuodesta 
1998 lähtien yöaikaan matalan kynnyksen 
kriisipisteenä asunnottomille. Yökeskus on 
tarkoitettu kadulla eläville ihmisille ja henki-
löille, jotka tarvitsevat tilapäistä suojaa. Kalk-
kers tarjoaa turvallisen ja lämpimän paikan 
yhdeksi yöksi kerrallaan sekä mahdollisuuk-
sien mukaan aterian lahjoitusruoista. Myös 
pieni ensiapu annetaan tarvittaessa. Työn-
tekijät ohjaavat kävijöitä palveluiden pii-
riin ja tarjoavat keskustelumahdollisuuden 
sitä haluaville. Jokaiseen kävijään otetaan 
kontakti ja elämäntilannetta selvitetään 
kävijän tahtiin.

Kalkkersin kävijäkunta oli vuonna 2017 ennen 
kaikkea asunnottomia ihmisiä. Lisäksi Kalk-
kersissa vieraili kahvilla ihmisiä, joilla on 
pysyvä asunto sekä erilaisista syistä tilapäi-
sesti ilman majapaikkaa olevia henkilöitä. 
Käyntikertoja oli Kalkkersin kuuden ja puolen 
kuukauden aukiolokauden aikana yhteensä 
2700 ja eri henkilöitä vieraili 335.

Kävijäkunnassa tapahtui vuoden aikana 
muutoksia: alkuvuodesta naisten osuus 
kasvoi ja loppuvuodesta puolestaan nuorten. 

Nuorten ongelmat erityisesti päihteisiin ja 
asumiseen liittyvät korostuivat. Tyypillisesti 
Kalkersin nuorilla oli lastensuojelutausta ja jo 
lapsuudenkodissa alkaneita ongelmia. Ulko-
maalaisten osuus kävijöistä väheni todennä-
köisesti hätämajoitusmahdollisuuksien para-
nemisen seurauksena. 

Kävijöitä ohjattiin yhdistyksen asumis-
neuvojalle, hätämajoituksiin, Hietaniemen-
kadun palvelukeskukseen, sosiaalipäivys-
tykseen, päiväkeskuksiin sekä Koisorannan 
palvelukeskukseen. Ohjaustyön onnistu-
minen näkyi alkuvuodesta siinä, että tilaa 
vapautui uusille kävijöille. Haasteellisimmat 
ohjattavat olivat akuutin päihdeongelman 
kanssa kamppailevat kävijät. 

Kalkkers oli vuonna 2017 avoinna tammi-
kuusta huhtikuulle sekä lokakuun puolesta 
välistä joulukuun loppuun, yhteensä kuusi ja 
puoli kuukautta. Kalkkersissa työskenteli neljä 
työntekijää kahdessa vuorossa. Kävijöille 
tarjottiin lämmin ateria lähes joka yö. Muuta-
mana yönä Kalkkers oli niin täynnä, ettei 
kävijöitä voitu ottaa vastaan. Tarve isom-
malle ja yksityisen keskustelun kävijän kanssa 
mahdollistavalle tilalle nousi monesti esiin.
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Yökiitäjän vuosi 

Etsivän työn yksikön Yökiitäjän tehtävänä on 
tavoittaa ulkona oleilevia asunnottomia henkilöitä, 
jotka eivät ole minkään palveluiden piirissä. Kahden 
sairaanhoitajan tiimi liikkuu autolla yöaikaan pää-
kaupunkiseudulla. Yökiitäjän kävijä saa inhimillisen 
kontaktin ja välitöntä apua terveydentilaansa. Työ-
tiimi arvioi kävijän fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen tilanteen sekä selvittää, tunteeko kävijä majoi-
tuspalvelut. Ohjaus, neuvonta ja kuljetus tarjotaan 
tarpeen ja tilanteen mukaan. Ruoka-apua ja vaat-
teita jaetaan mahdollisuuksien mukaan.

Yökiitäjä jatkoi vuonna 2017 yöaikaan tehtävää 
etsivää työtä. Kiitäjä liikkui Helsingissä kantakau-
pungissa sekä vaihdellen joko itäisen tai läntisen 
Helsingin alueella. Espoossa ajettiin muun muassa 
Espoon keskuksen, Kirstinmäen, Matinkylän, Ola-
rinluoman, Tapiolan ja Leppävaaran alueilla. Kiitäjä 
tavoitti yhteensä 520 eri henkilöä ja tapaamisker-
toja oli yhteensä 660.

Kiitäjä tavoitti vuoden aikana ulkona ja ensisuo-
jissa yöpyviä asunnottomia, jotka ovat joko kokonaan 
tai osittain julkisten palveluiden ulkopuolella. Yökii-
täjän kontaktin kautta he saivat tietoa palveluista 
sekä tukea niiden piiriin hakeutumisesta. 

Naisten ja nuorten määrä kohdatuista kasvoi 
vuoden aikana. Liikkuvan väestön määrä lisääntyi 
kesällä. Yhteisen kielen puuttuessa ohjausta helpotti 
Vva ry:n monikielinen palveluopas siirtolaisille sekä 
Sininauhasäätiön Opas kadunkansalle.

Vuoden 2017 aikana kuljetukset hätämajoitus-
kohteisiin lisääntyivät. Uusien hätämajoitustilojen 
avaaminen talvikaudeksi seurakuntien, Hermannin 
diakoniatalon ja Helsingin diakonissalaitoksen 
tiloihin mahdollisti lämpimän yöpaikan tarjoamisen 
ja helpotti ehkäisemään henkeä ja terveyttä uhkaa-
vien haittojen syntyä. Toisaalta alkuvuodesta majoi-
tukset olivat usein täynnä, jolloin ihmisiä jouduttiin 
ohjaamaan Kalkkersiin. 

Yökiitäjä toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin 
etsivän lähityön ja hätämajoitusyksiköiden kanssa. 
Kiitäjät vierailivat myös Lahdessa, Tampereella, 
Jyväskylässä ja Kuopiossa. Yökiitäjät helpottivat 
keväällä Kalkkersin sulkeutumisen aiheuttamaa 
epätietoisuutta aloittamalla iltansa Kalkkersin 
tiloista, jossa he avasivat oven koputtelijoille, tarjo-
sivat leipää, vaatteita ja ohjausta. 

Yökiitäjän työntekijät lomailivat heinäkuun. 
Muun vuoden aikana kiituri olivat ajossa noin 
puolena öistä.

YÖKIITÄJÄ TAPAAMISKERTOJA: 660 ERI HENKILÖITÄ: 520

*Tiedot perustuvat huhti-joulukuussa kerättyihin tietoihin. Ikäluokituksen 

muutoksen vuoksi alkuvuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia

Ikärakenne, miehet*Ikärakenne, naiset*Sukupuolijakauma 1 11 0



Asumisneuvonnan vuosi 

Asumisneuvontaa tarjotaan sekä asunnot-
tomille että asunnottomuusuhan alla ole-
ville henkilöille matalan kynnyksen periaat-
teella. Asumisen ohjaus on luottamuksellista 
ja avointa vuoropuhelua ja ohjaus toimii myös 
ilman erillistä ajanvarausta. Jatkotapaamiset 
sovitaan yhdessä asumisneuvojan, ohjattavan 
ja mahdollisesti muiden yhteistyö- ja virano-
maistahojen kanssa. Asumisneuvoja vastaan-
ottaa kävijöitä ja puheluita koskien joko omaa 
tai läheisten tilannetta. Asumisneuvoja päi-
vystää arkipäivisin pääosin yhdistyksen toi-
mistolla Sörnäisissä sekä yhtenä päivänä vii-
kossa Vantaalla.

Asumisneuvonnan vuosi oli vilkas. Asumisneu-
vojalla oli 1090 tapaamista 660 eri ihmisen 
kanssa. Näistä valtaosa 76  % oli vailla vaki-
naista asuntoa. Asunnottomien lisäksi pal-
velu tavoitti asunnottomuusuhan alla olevia 
ihmisiä. Asumisneuvoja vastasi vuoden aikana 
1200 puheluun. Soittoja tuli itse asunnotto-
mana olevilta, huolestuneilta läheisiltä sekä lai-
toksista ja sosiaalityöntekijöiltä. Asumisneuvoja 
vieraili vuoden aikana kuukausittain – lukuun 
ottamatta kesäkuukausia – vankilassa anta-
massa asumisneuvontaa yksilö- ja ryhmätasolla.  

Asumisneuvonta tavoitti ihmisiä kaikista 
ikäluokista. Tavoitettu joukko on moninainen: 
pitkän päihdetaustan omaavia ja mielenterveys-
ongelmista kärsiviä ihmisiä sekä työssäkäyviä 
ja vankeustuomiota suorittavia. 

Vuoden aikana korostuivat nuorten 
ongelmat, toimeentulotuen Kela-siirron aiheut-
tamat pulmat, kalliiden vuokrien aiheuttama 
asunnottomuuden uhka sekä häädöt ja päih-
teettömän hätämajoituksen tarve. 

Kela-siirron ongelmat ilmenivät alku-
vuodesta niin, että aikaisemmin korvattujen 
lääkkeiden korvauksessa oli ongelmia eikä 
kaupungin sosiaalityöntekijän lupaamaa 
toimeentulotukea myönnettykään Kelasta. 
Syksyllä epätietoisuutta ja pelkoa aiheutti 
Kelan vaatimus etsiä halvempi asunto tilan-
teessa, jossa sen saamiseen ei ole realistisia 
mahdollisuuksia.

Vuoden aikana asumisneuvojan tärkeimmät 
yhteistyötahot olivat Vantaan Kafnetin ja 
A-killan toimijat, Helsingin ja Hyvinkään 
vankilat, Y-säätiön asumisneuvojat, kaupunkien 
sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sekä Vantaan 
yhteisörinki. 

Asumisneuvonnan tavoitteena on tukea 
pysyvän asumisen järjestämisessä. Suurimman 
osan kävijöistä kohdalla tieto asunnon saami-
sesta ei tavoita asumisneuvojaa. Kuukausittain 
kuitenkin 3–5 kävijälle tiedetään järjestyneen 
asunto. Neuvonnan ansiosta moni kävijä lähtee 
vastaanotolta helpottuneempana ja paremmalla 
mielellä. Neuvonnan ja avun lisäksi tärkeä osa 
työtä on luoda toivoa ja voimaannuttaa kävijä 
hoitamaan omia asioitaan eteenpäin niin, että 
lopulta asunto järjestyy.

 

ASUMISNEUVOJA  

TAPAAMISKERTOJA: 1090 ERI HENKILÖITÄ: 660 VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA: 76%

*Tiedot perustuvat huhti-joulukuussa kerättyihin tietoihin. Ikäluokituksen 

muutoksen vuoksi alkuvuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia

Ikärakenne, miehet*Ikärakenne, naiset*Sukupuolijakauma

1 31 2



Vuosi liikkuvaa tukityötä 

Liikkuva tukityö ja palveluohjaus on etsivän 
työn muoto, jossa lähtökohtana on kävijän elä-
mänkokonaisuus ja yksilöllinen kohtaaminen. 
Kävijän kanssa selvitetään akuutin asioimistuen 
tai muun tuen tarve, ja tästä edetään sovitun 
aikataulun mukaisesti. Työ on pääasiassa rekis-
teröimätöntä sosiaalityötä, jossa ei ensisijaisesti 
kirjata henkilötietoja. Liikkeelle lähdetään hen-
kilön kokonaistilanteesta ja hänen arvoistaan. 

Työssä pyritään kontaktien toistuvuuteen ja 
kohtaamiskertojen kautta luottamuksellisen 
suhteen muodostumiseen. Liikkuvan tuen työn-
tekijällä on käytössään henkilöauto, mikä mah-
dollistaa tuen viemisen sinne, missä sille on 
tarve.
Liikkuvan tuen työntekijä kohtasi vuoden aikana 
1470 eri henkilöä ja kohtaamiskertoja oli kaik-
kiaan 2170. 

Palvelu tavoitti vuoden aikana asunnot-
tomia, puutteellisissa asumisoloissa eläviä tai 
asunnottomuusuhan alaisia ihmisiä. Osa kohda-
tuista oli Euroopan liikkuvaa väestöä, joiden 
oikeudet palveluihin ovat suppeat. Useiden 
kohdattujen tilannetta leimasi erilaisten ongel-
mien kasaantuminen ja marginaalinen asema 
yhteiskunnassa. Päihde- ja mielenterveyson-
gelmat sekä rikoshistoria kietoutuivat asumisti-
lanteeseen. Lisäksi työntekijä tuki muun muassa 

väkivaltaisessa suhteessa olevia sekä rikosseu-
raamuksen eri vaiheita läpikäyviä henkilöitä.

Kävijät saivat akuutteihin ongelmiin keskus-
telutukea. Kävijöitä ohjattiin myös päihde-
hoitoon ja muihin palveluihin sekä autettiin 
asumisasioiden selvittelyssä. Kohtaamisissa 
luotiin polkuja palveluiden piiriin ja kävijän 
saamiseksi hoitosuhteeseen julkisen terveyden-
huollon palveluihin. Liikkuvan tuen työntekijä 
hyödynsi kohtaamisia umpikujassa -työmallia 
sellaisten henkilöiden kohdalla, joita tavattiin 
säännöllisesti. 

Kohtaamisia umpikujassa työmalli on liik-
kuvan tuen työntekijän ja Vihreä Keidas ry:n 
yhteistyössä kehittämä työmalli, jossa tavoit-
teena on ollut tarjota konkreettinen väylä krii-
siytyneissä elämätilanteissa oleville palveluiden 
ulkopuolella oleville ihmisille työntekijöiden 
kohtaamiseen. Kehittämisjakson loppuraportin 
mukaan työmallin vaikutuksia olivat:  

– Toivon näkökulman vahvistuminen 
henkilöille, joiden kokonaisvaltaista 
ongelmaista elämää ohjanneet 
ratkaisumallit ovat olleet tuhoisia.

– Ihmisarvon vahvistuminen ja oman 
minäkuvan tervehtyminen.

– Itsetuhoisuuden vähentyminen, kun 
ihmiset tulivat kuulluiksi, kohdatuiksi ja 
ymmärretyksi ihmisinä

LIIKKUVA TUKI TAPAAMISKERTOJA: 2170 ERI HENKILÖITÄ: 1470

*Tiedot perustuvat huhti-joulukuussa kerättyihin tietoihin. Ikäluokituksen muutoksen vuoksi alkuvuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia

Ikärakenne, miehet*Ikärakenne, naiset*Sukupuolijakauma
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Maahanmuuttotyön vuosi 

Maahanmuuttotyötä kehittämällä yhdistys vastaa 
asunnottomien siirtolaisten tarpeisiin ja parantaa 
siten heidän asemaansa. Työn keskiössä ovat 
pahimmin yhteiskunnan ja avun ulkopuolelle jäävä 
ryhmä: oikeudettomassa asemassa olevat EU-kansa-
laiset ja kolmansien maiden kansalaiset. Työ on kävi-
järyhmän tarpeisiin tutustumista, tiedonhankintaa, 
sujuvaa yhteistyötä sekä järjestön sisällä että yhteis-
työtahojen kanssa. Tavoitteena on myös herättää 
yhteiskunnallista keskustelua ja osallistua poliittisiin 
aloitteisiin, jotta kävijäryhmän oikeudet vahvistui-
sivat ja tilanteeseen löydettäisiin poliittisia ratkaisuja. 

Vuonna 2017 maahanmuuttotyössä korostuivat enti-
seen tapaan oikeudettomassa asemassa olevien siir-
tolaisten tilanteet, mutta myös palveluiden piirissä 
olevien, usein työssä käyvien maahanmuuttajien 
vaikeudet asuntomarkkinoilla. Maahanmuuttaja-
asiantuntija auttoi sekä EU-alueen että kolman-
sien maiden kansalaisia. Maahanmuuttoasiantun-
tija työskenteli suomen lisäksi englannin ja bulgarian 
kielellä, ja lisäksi palvelua tarjottiin venäjän, farsin ja 
kreikan kielellä järjestön ja yhteistyökumppaneiden 
työntekijöiden avustuksella. 

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla koros-
tuivat Suomeen juuri tulleiden tai jo pitempään 
täällä rekisteröitymättöminä olleiden henkilöiden 
ongelmat. Tilanteiden monimutkaisuuden ja ainut-
laatuisuuden vuoksi yhden ihmisen tapaus vaati 
välillä pitkääkin selvittelyä sekä tiivistä yhteistyötä 
eri tahojen kanssa.

Yhdessä Sininauhaliiton maahanmuutta-
jatyön kehittäjän kanssa tehtiin vierailuja Vva ry:n 
toteuttamassa palvelulistauksessa mukana oleviin 
päiväkeskuksiin. Vierailuilla kartoitettiin paikkojen 
siirtolaistaustaista kävijäkuntaa ja kerrottiin omien 
organisaatioiden ja verkostojen palveluista eri siir-
tolaisryhmille. Huhtikuussa maahanmuuttoasian-
tuntija piti järjestön matalan kynnyksen työnte-
kijöille koulutuksen, jossa käsiteltiin mm. talvella 
2016–17 avattuja, paperittomille ja EU-kansalaisille 
suunnattuja hätämajoituksia. Maahanmuuttoasian-

tuntija tuki muita matalan kynnyksen työntekijöitä 
vierailemalla säännöllisesti Vepassa, Kalkkersissa 
ja Yökiitäjän matkassa.

Vuoden toisella puolikkaalla kävijäkunnassa 
korostuivat asunnonhaussa neuvontaa ja tukea 
tarvinneiden, Suomessa pysyvämmin oleskelevien 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ongelmat. 
Moni maahanmuuttoasiantuntijan vastaanotolle 
hakeutunut kävijä oli ollut asunnottomana jo monia 
kuukausia ja etsinyt aktiivisesti asuntoa ilman 
tuloksia. Osa kävijöistä oli joutunut asunnotto-
maksi laittoman irtisanomisen vietyä työsuhdea-
sunnon alta. 

Osa työn perässä maahan muuttaneista ihmi-
sistä näyttää juuttuvan hakijoina hankalaan väliti-
laan. He voivat olla työssäkäyviä ja velattomia mutta 
perheettömiä ja pienituloisia, jolloin heidän on 
vaikea saada asuntoa yleishyödyllisistä kohteista. 
Toisaalta he eivät ole yksityisille vuokranantajille 
ensisijaisia vuokralaisia pienituloisuuden ja toisi-
naan yhteisen kielen puutteen tai maahanmuut-
tajiin kohdistuvien ennakkoluulojen takia. Joidenkin 
kävijöiden kohdalla asunnottomuus oli pitkittynyt 
jopa useisiin vuosiin.

Asiantuntija teki vuoden aikana tiiviisti yhteis-
työtä hätämajoituksen järjestäjien, Sininauhasää-
tiön Tuki ja tavoittaminen -hankkeen, Hirundon 
ja Emmaus Helsingin käynnistämän Keikkapoolin 
kanssa. Asiantuntija osallistui Paperittomat-ver-
koston kokouksiin. Maahanmuuttotyössä otettiin 
yhteyttä joihinkin yleishyödyllistä asumista tarjoa-
viin tahoihin tiedon ja käytäntöjen kartoittamiseksi 
oleskeluoikeuksiin liittyvissä hakemusprosesseissa. 
Verkostoissa asiantuntija teki yhteistyötä kävijöiden 
tilanteen parantamiseksi ja piti esillä asunnottomien 
maahanmuuttajien moninaisuutta ja peräänkuulutti 
yhdenvertaista pääsyä palveluihin. Keväällä asian-
tuntija valmisteli kannanoton hätämajoituspalve-
luiden merkityksestä. Kaupungin palveluiden sisäl-
töön vaikutettiin kahdessa paperittomien palveluita 
pohtivan työryhmän tilaisuudessa. 

MAAHANMUUTTOTYÖ KÄYNTIKERTOJA: 120 ERI HENKILÖITÄ: 65

*Tiedot perustuvat huhti-joulukuussa kerättyihin tietoihin. Ikäluokituksen 

muutoksen vuoksi alkuvuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia

Ikärakenne, miehet*Ikärakenne, naiset*Sukupuolijakauma

18–29

30–62

Yli 63

18–29

30–62

Yli 63
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ASUNNOTTOMIEN ASIALLA

Vuosi asunnottomien edunvalvontaa 

Haluamme varmistaa, että kaikille järjestyy asunto 
kohtuullisessa ajassa ja että asunnottomien ääni 
kuuluu kaikilla päätöksenteon tasoilla. Vva ry on 
aktiivinen Ympäristöministeriön alaisen asun-
nottomuuden ennaltaehkäisyohjelman (AUNE) 
toimija. Lisäksi olemme yhteydessä päättäjiin 
ja otamme kantaa asunnottomien elämään liit-
tyviin aiheisiin. Oppilaitosyhteistyöllä ja viestin-
nällä pyrimme vaikuttamaan tulevien ammatti-
laisten ja laajan yleisön asenteisiin. Aktiivinen 
verkostoyhteistyö on myös vaikuttamista yhteis-
työtahojen suuntaan. Omat avaimet 2 -hanke 
toteuttaa AUNE-ohjelman tavoitteita konkreet-
tisesti edistämällä kokemusasiantuntijuuden hyö-
dyntämistä asunnottomien palveluissa. Hankkeen 
toimintaa esitellään sivuilla 33 –34. Tässä esitel-
lyissä luvuissa se ei ole mukana.

AUNE-ryhmän koordinaatioryhmä kokoontui 
vuonna 2017 kerran kuukaudessa. Omat avaimet 
-hankkeen projektityöntekijä ja toiminnanjohtaja 
osallistuivat kokouksiin. Yhteensä järjestön työn-
tekijät osallistuivat kolmeentoista AUNE-tapah-
tumaan ja kokoukseen vuoden aikana. Ohjelman 
tavoitteena on tunnistaa nykyistä varhaisemmin 
tilanteet ja riskit joutua tilapäisesti tai pidemmäksi 
ajaksi asunnottomaksi. Toimenpideohjelmassa on 
mukana kuusi ministeriötä, yksitoista kaupunkia 
sekä yksityisiä ja julkisia palvelutuottajia ja kol-
mannen sektorin järjestöjä. 

Kannanotoissamme puolustimme muun 
muassa kaikkien oikeutta viimesijaiseen hätä-

majoitukseen, vaadimme asunnottomien itsemää-
räämisoikeuden turvaamista sote- ja maakunta-
uudistuksessa, esitimme asumisen tuen jonojen 
purkamista Helsingissä. Lisäksi vastustimme 
hallituksen suunnitelmaa leikata kimppa-asujien 
asumistukea – hallitus peruikin myöhemmin suun-
nitellun leikkauksen. 

* Mukana 34 tapahtumaa, joihin osallistui sekä jär-
jestön että Omat avaimet -hankkeen työntekijöitä.

Järjestöä ja asunnottomuutta ilmiönä esiteltiin 
ryhmille vuoden aikana 40 kertaa. Pääosin esit-
telyjä pidettiin sosiaali- ja terveysalan opiskeli-
joille, mutta myös esimerkiksi tutkijoille ja kan-
sainvälisille vieraille. 
Vuoden päätapahtumaamme Helsingin Asunnot-
tomien yö keräsi noin 1500 osallistujaa ja sai run-
saasti medianäkyvyyttä. Vva ry:n puheenjohtaja 
osallistui Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä – tämä 
oli seitsemäs kerta, kun Vva ry sai kutsun linnaan. 
Lisäksi hallituksen puheenjohtaja valittiin syksyllä 
EAPN-Finin hallitukseen.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n edustajat 
tekivät vuoden aikana runsaasti yhteistyötä sekä 
kunta- että järjestötoimijoiden kanssa. Olemme 
mukana muun muassa Vety-, Kujato- ja Pape-
rittomien verkostossa sekä useiden hankkeiden 
ohjausryhmissä. 
Työntekijät osallistuivat vuoden aikana aktiivi-
sesti omaan työhönsä liittyviin seminaareihin ja 
koulutuksiin.

15.3.  Kelan tarkennettava perustoimeentu-
lotuen määritelmää yhteistaloudesta. 
Yhteiskannanotto. 

6.4.  Hätämajoitus ei poista yhteiskunnal-
lista eriarvoisuutta, mutta paikkaa sen 
pahimpia ilmenemismuotoja. 

24.4.  Pitkäaikaisasunnottomien asumisyksikkö 
Sällikoti täyttää kymmenen vuotta.

27.9.  Asumistuen leikkaus kasvattaa nuorten 
asunnottomuuden riskiä

6.10.  Valtakunnallinen asunnottomien yö 17.10.
12.10.  Asunnottomien yö 17.10: Itsemääräämis-

oikeus kuuluu kaikille. Yhteiskannanotto, 
Vva ry:n valmistelema.

15.10.  Asunnottomien yönä 2017: NOLLA-
TOLERANSSI HÄMÄRÄLLE TOIMIN-
NALLE! Yhteiskannanotto.

16.10.  Asunnottomien yö täyttää Helsingin 
tapahtumilla 17.10.

29.11.  Sumppitempaus kerää kahvilat mukaan 
tekemään hyvää asunnottomien hyväksi

17.12.  Lahjoita joulu asunnottomille – Vva ry 
kerää rahaa katuasunnottomien hyväksi

MIELIPIDEKIRJOITUKSET:
16.11. Aamulehti: Mielipide: Asunnottomuus 

ei ole oma valinta
Ohjausryhmät ja hallitukset, joissa vaikutamme*:

Kannanotot ja tiedotteet vuonna 2017
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Ohjausryhmät ja hallitukset, joissa vaikutamme*:
Toimekas-hankkeen ohjausryhmä
AUNE koordinaatioryhmä 
AUNE laaja ohjausryhmä 
AUNE verkostokehittäjät johtoryhmä 
Tuki ja tavoittaminen hankkeen ohjausryhmä
Suomen palveluohjausyhdistyksen (SPO ry) 
hallitus
EAPN-Fin hallitus (2018 alkaen) 

Hima&Strada -hankkeen ohjausryhmä (2018 
alkaen)
Naisten asunnottomuushankkeen ohjausryhmä 
(2018 alkaen) 
Dösä-hankkeen ohjausryhmä (2018 alkaen)

* Ohjausryhmät, joissa Omat avaimet -hanke 
vaikuttaa esitellään hankkeen yhteydessä.

Verkostot, joissa toimimme*:
Yhteisörinki, Vantaa
VETY-verkosto
Haittoja vähentävän päihdetyön verkosto
KUJATO-verkosto
Paperittomat-verkosto
Paperittomat-palveluverkosto

Reilu työ -verkosto
Etsivän työn yhteistyöverkosto
Pasilan aluetyöryhmä

*Mukana säännöllisesti kokoontuvat pysy-
väisluontoiset verkostot.

JÄRJESTÖ- JA VAIKUTTAMISTOIMINTA 2017*  
Tapahtumia yhteensä: 230

* Mukana 34 tapahtumaa, joihin osallistui sekä järjestön että Omat avaimet -hankkeen työntekijöitä.

Seminaari; 21; 9 %
Koulutus; 20; 9 %
Järjestöesittely tai oppilaitosyhteistyö; 40; 17 %
Verkostoyhteistyö; 83; 36 %
Kokous; 10; 4 %
Hanke-tapaaminen; 11; 4%
Tapahtuma; 19; 8 %
Vierailu; 14; 6 %
Asiantuntijakonsultaatio; 6; 3 %
Mediayhteistyö; 6; 3 %
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Viestintä ja mediatyö 

Viestinnän tavoitteena on edistää yhdistyksen 
tavoitteiden toteutumista. Ulkoisessa vies-
tinnässä some on nykyään tärkein tiedotus-
kanava. Käytämme edelleen painotuotteita, 
kuten Asukkia ja painettuja esitteitä viestin-
nässä, jotta viesti tavoittaa myös digitaalisten 
palvelujen ulkopuolella olevat. Lehdistötiedot-
teita ja kannanottoja lähetetään säännöllisesti. 

Vuoden aikana lähetettiin kymmenen tiedo-
tetta. Suuren yleisön asenteisiin pyrittiin vai-
kuttamaan ennen kaikkea aktiivisella some-
viestinnällä Facebookissa, Twitterissä sekä 
Instagramissa. 

Syksyn aikana pyrittiin reagoimaan 
nopeasti ajankohtaisiin aiheisiin: otimme 
kantaa kimppa-asujien asumistuen leikkauk-
seen ja kirjoitimme mielipidekirjoituksen vasti-
neeksi asenteelliselle asunnottomuusuutiselle. 

Yhdistyksen työntekijät näkyivät mediassa 
pitkin vuotta, erityisesti Asunnottomien yön 
aikaan lokakuussa. Toiminnanjohtajaa haasta-

teltiin useisiin medioihin Asunnottomien yössä. 
Yökiitäjä esiintyi Apu-lehden laajassa asunnot-
tomuutta käsittelevässä juttusarjassa ja halli-
tuksen puheenjohtaja IL-tv:n Sensuroimaton 
Päivärinta -ohjelmassa lokakuussa. Asumis-
neuvojaa haastateltiin Ylen radio-ohjelmaan 
Naamat-kirjan tiimoilta joulukuussa.

Asukki-lehti täytti 30 vuotta, mikä näkyi 
lehtien jutuissa. Lehti ilmestyi vuoden aikana 
kolmesti, kerran keväällä ja kahdesti syksyllä. 
Painos oli 1000–2000 kappaletta. Lehti sai 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuu-
rilehtitukea myös vuodelle 2017.

Joulukuussa julkaistiin yhdistyksen ensim-
mäinen, pitkään suunniteltu sähköinen uutis-
kirje, jonka on määrä ilmestyä jatkossa neljästi 
vuodessa. Verkkosivu-uudistus aloitettiin loppu-
vuodesta ja sivut julkaistaan vuoden 2018 alku-
puolella. Sisäisen viestinnän tiedote Toimiston 
torvi lähetettiin viikoittain ja kuukausikirje 
joitakin kertoja vuodessa. Mediaosumia yhdis-
tykselle kertyi vuoden aikana 137.

ASUNNOTTOMAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1987  nro 2 / 2017 HINTA 3€ 

ASUNNOTTOMAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1987  nro 1 / 2017 HINTA 3€ 

– Verkkosivuilla oli 84  614 näyttökertaa ja keskimäärin 230 vierailijaa päivässä.

– Mediaosumia kertyi 137.

– Twitter-seuraajien määrä kasvoi 930 seuraajaan.

IS.fi 21.6.2018
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Asunnottomien yö – vuoden päätapahtuma 

Helsingin Asunnottomien yön päätapah-
tuma järjestettiin 17.10. Dallapénpuistossa. 
Viisikymmentä pääkaupunkiseudun toi-
mijaa, lukuisat vapaaehtoiset sekä lahjoit-
tajat osallistuivat Helsingin Asunnottomien 
yön päätapahtuman järjestämiseen. 
Tapahtuma keräsi yhteensä noin 1500 
osallistujaa, joille tarjottiin terveys-, hyvin-
vointi- ja asumisneuvontaa matalalla kyn-
nyksellä, ohjattiin palveluihin ja jaettiin 
muun muassa vaatteita, hygieniatarvik-
keita ja ruokaa. Illan musiikista vastasivat 
useat yhtyeet ja ilta huipentui Palefacen 
esiintymiseen. Asunnottomilla oli mahdol-
lisuus yöpyä puistossa aamuun asti. Hel-
singin kaupungin pormestari Jan Vapaa-
vuori avasi tapahtuman ja asuntoministeri 
Tiilikainen osallistui muiden poliitikkojen 
kanssa paneelikeskusteluun. 

Helsingin asunnottomien yön järjes-
täjät halusivat vahvistaa asunnottomien 
itsemääräämisoikeutta. Järjestäjät olivat 

huolissaan asumisen tuen pitkistä jonoista 
sekä siitä, miten asunnottomien palve-
luille ja itsemääräämisoikeudelle käy 
sote- ja maakuntauudistuksen myötä. 
Aihetta nostettiin esille politiikkapanee-
lissa, puheissa sekä Asunnottomien yön 
kannanotossa, jonka allekirjoitti viisitoista 
järjestöä tai säätiötä.

Tapahtumasta viestittiin aktiivisesti 
somessa sekä julisteita ja lentolehtisiä 
levittämällä. AUNE-ryhmän viestintäver-
koston Kutsumaton vieras -somekampanjan 
kautta mainostettiin tapahtumaa ja nostet-
tiin esiin asunnottomuuden moninaisia 
kasvoja. Tapahtuma tuotti odotetusti paljon 
medianäkyvyyttä, ja Vva ry:n toiminta näkyi 
mediassa 64 jutun verran lokakuun aikana.

Päätapahtuman lisäksi Helsingissä 
järjestettiin 18 pienempää Asunnotto-
mien yön tapahtumaa. Valtakunnalli-
sesti tapahtumia järjestettiin ennätys-
määrä – yhteensä 29 kaupungissa.
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Naamat – Tarinoita asunnottomuudesta 

Yhdistyksen asumisneuvojan Ulla Pyyvaaran 
ja valokuvaaja Arto Timosen Naamat – Tari-
noita asunnottomuudesta -kirja julkaistiin 
lokakuussa Asunnottomien yön alla. Kirjassa 
asunnottomat, asunnottomuutta kokeneet 
sekä asunnottomuuden parissa työsken-
televät ammattilaiset kertovat asunnotto-
muudesta omasta näkökulmastaan. Arvok-

kaat mustavalkokuvat asettavat ihmiset 
samalle viivalle: kuvasta ei voi päätellä 
ihmisen taustaa.

Marraskuussa pidettiin pienimuotoinen 
julkaisutilaisuus, jossa oli paikalla kirjan 
tekoon osallistuneita ja yhteistyötahoja. 
Kirjan tekoa tuki Vailla vakinaista asuntoa 
ry:n lisäksi Alfred Kordelinin säätiö.
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Kansainvälinen verkostotyö 

Erasmus+ Train House Project

Vva ry:tä pyydettiin alkuvuodesta mukaan 
Erasmus-rahoitteiseen Train House Project 
-hankkeeseen (2017–2018), kun skotlantilainen 
organisaatio Turning Point perui yllättäen osal-
listumisensa. Molemmilla yhdistyksillä on vahvalla 
pohjalla vertais- ja kokemusasiantuntijuuteen 
pohjautuva toiminta. Vva ry:n osuus hankkeessa 
on laatia yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden 
kanssa Vertaistyö asumisen tuessa -opas. Lisäksi 
Vva ry tuottaa sisältöä vapaaehtoistyön ja ammat-
tilaistyön oppaisiin. 

Hankkeeseen osallistuu seitsemän järjestöä ja 
palveluiden tuottajaa ympäri Eurooppaa. Vuoden 
aikana hankkeen toimijat kokoontuivat koulu-
tusviikoille tammikuussa Unkarissa, kesäkuussa 
Helsingissä ja syyskuussa Lontoossa. Tapaami-
sissa opittiin osallistujajärjestöjen palveluista ja 
työstettiin oppaita. Vva ry järjesti Helsingin koulu-
tusviikon. Maahanmuuttoasiantuntija koordinoi 
vertaistuen oppaan tekoa ja koulutusviikon järjes-
tämistä. Oppaat valmistuvat syksyn 2018 aikana.

FEANTSA ja muu  
kansainvälinen toiminta

Yhdistyksen edustajat osallistuivat aktiivisesti 
eurooppalaisen asunnottomille palveluita tuot-

tavien järjestöjen kattojärjestön FEANTSA:n toi-
mintaan. Vva ry on FEANTSA:n osallisuusryhmän 
jäsen. Ryhmä kokoontui toukokuussa Italiassa ja 
joulukuussa Brysselissä. Kokouksiin osallistuivat 
ryhmän jäsenenä toiminnanjohtaja ja kokemus-
asiantuntijan roolissa hallituksen puheenjohtaja. 
Lisäksi Vva ry osallistui FEANTSA:n vuosikokouk-
seen ja konferenssiin toukokuussa Puolassa viiden 
ihmisen voimin. 

Huhtikuussa toiminnanjohtaja kertoi Suomen 
ensimmäisen asunto ensin -yksikön, Sällikodin, 
toiminnasta Iso-Britannian asuntoministerille. 
Kesäkuussa toiminnanjohtaja osallistui kutsut-
tuna puhujana Global Homelessness- instituutin 
järjestämään kansainväliseen seminaariin Chica-
gossa Yhdysvalloissa. Toiminnanjohtaja esitteli 
Suomen asunto ensin -mallia ja sillä saavutettuja 
hyviä tuloksia. Toiminnanjohtaja kutsuttiin syksyllä 
myös Skotlantiin puhumaan Glasgow Homeless 
Networkin järjestämään valtakunnalliseen semi-
naariin “New Pact – New Impact” yhdistyksen 
osallisuusperinteestä sekä asunto ensin -mallista. 

Vva ry:n hallituksen puheenjohtaja osal-
listui yhdessä kahden muun asunnottomuutta 
kokeneen kanssa Saksan Freistattissa järjeste-
tylle leirille 27.–30.7. Leirin yhteydessä pidettiin 
HoPen (Homeless People) yleiskokous ja esitel-
tiin yhdistyksen toimintaa.
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Vertaisuus on vahvuus 

Omat avaimet 2 -hanketyön vuosi

Vailla vakinaista asuntoa ry:n Omat avaimet 2: 
Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mento-
reina -hankkeen (2016–2018) tavoitteena on 
vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asun-
nottomien palveluiden suunnittelussa, kehittä-
misessä ja käytännön toteutuksessa. Hank-
keeseen palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on 
omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja 
sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnot-
tomille suunnattujen palveluiden kehittämi-
sestä.  He toimivat siltana palvelujen käyttä-
jien ja ammattilaisten välillä.

OPISKELIJOIDEN PALAUTETTA:
“Kokemusasiantuntijoitahan kuuntelisi  

ja heidän kanssa keskustelisi vaikka 
koko päivän. Eli aikaa [tarvittaisiin] vain 
[lisää].”

“Mieletöntä, kun kävitte! Kiitos niin paljon. 
Tätä tarvitaan osaksi koulutustamme 
kipeästi.”

Vuoden aikana hanke jatkoi työtään kokemus-
asiantuntijuuden vahvistamiseksi järjestöissä ja 
kunnissa. Hanketyöntekijät veivät kuntiin konk-
reettisia ohjeita ja käytännön työhön soveltuvia 
malleja: miten asunnottomuuskokemuksen 
omaavia asiantuntijoita otetaan mukaan pal-
veluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa 
voidaan käyttää, ja mitä kokemusasiantuntijatyö 
voi olla kunkin kunnan ja palvelun kohdalla. 

Hanke on toiminnallaan varmistanut, että 

palveluiden käyttäjien omat toiveet ja näke-
mykset huomioidaan kehittämistyössä ja heitä 
kutsutaan mukaan myös suunnittelutyöhön. 

Yksilö- ja ryhmäkeskustelujen kautta on 
hankkeen työntekijät ovat tukeneet koke-
muksen omaavia ihmisiä ryhtymään vertais- 
tai kokemusasiantuntijatoimintaan.

Hyvinkäällä työskenneltiin Mäntylän ja 
Toimarin asuntoloiden kanssa ja niissä vierail-
tiin yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa. 
Hyvinkään Mäntylän Koitas-projekti kutsui 
Omat avaimet -projektista kokemusasiantun-
tijan ohjausryhmäänsä.

Hankkeen kokemusasiantuntijat koulut-
tivat vuoden aikana useita sosiaalialan opiske-
lijaryhmiä, yksin tai yhdessä järjestön muiden 
työntekijöiden kanssa. Hanke järjesti Suomen 
Sosiaalifoorumiin keskustelutilaisuuden koke-
musasiantuntijuuden roolista sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Hanke osallistui Erasmus-
hankkeen Helsingin koulutusviikon järjestä-
miseen kesäkuussa sekä vertaistuen oppaan 
laatimiseen. 

Vuoden aikana työskenneltiin lisäksi 
muun muassa Joensuussa SOMA-hankkeen, 
Kuopiossa Sirkkulanpuiston toimintayhdis-
tyksen, Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 
kuntastrategiat -hankkeen Jyväskylän koordi-
naattorin, Porin kaupungin aikuissosiaalityön 
ja asumisneuvojan, Pop Up -asumisneuvonta-
kioskin, Ensi- ja turvakotien liiton ja Vanhempi 
vankilan portilla -hankkeen kanssa. 

Hanke osallistui 16.10. järjestetyn valtakun-
nallisen asunnottomuusseminaarin suunnitte-

OHJAUSRYHMÄT, JOISSA VAIKUTAMME:
• Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n Miten selvitä seuraavaan 

päivään -ohjausryhmä
• Hyvinkään Mäntylän Koitas-hanke
• Moniheli ry:n Katto-hanke

TYÖRYHMÄT, JOISSA TOIMIMME:
• Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn (AUNE) toimenpideohjelman 

koordinaatio- ja ohjausryhmä
• Vapautuvien asumisen tuen -verkosto (VAT)
• Asumispalvelut ja päihteet -kehittämisryhmä
• Toimekas-hanke
• Erasmus Trainhouse project: Training for Housing Support
• Asunnottomuusseminaarin suunnitteluryhmä 
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luun. Hankkeen työntekijät edistivät hankkeen 
tavoitteita kutsuttuina puhujina useammassa 
sosiaali- ja terveysalan tapahtumassa.

Syksyllä aikana ilmestyi kaksi kirjaa, joiden 
tekoon hanke osallistui: Ulla Pyyvaaran ja Arto 
Timosen Naamat -kirja (ks. Naamat – Tari-
noita asunnottomuudesta), johon hanke 
kirjoitti artikkelin kokemusasiantuntijuudesta. 
Hankkeen työntekijöitä haastateltiin VTT 
Susanna Hyvärin artikkeliin teoksessa Asiak-
kaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. 

Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

Vva ry tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä 
vapaaehtoistyötä. Kävijät toimivat vapaa-
ehtoisina Vepassa ympäri vuoden. Muuta 
vapaaehtoistyötä koordinoidaan “Vapaa-
ehtoiset hyvän asumisen puolesta” -Face-
book-ryhmän kautta ja Asukki-lehden osalta 
lehden oman facebook-ryhmän kautta. Myös 
luottamushenkilöt ovat vapaaehtoisia ja 
yhdistyksen jäsenet ja asumisyksiköiden asuk-
kaat tekevät vapaaehtoistyötä. Vapaaeh-
toisia pyritään mahdollisuuksien mukaan 
palkitsemaan esimerkiksi yhteisillä tapahtu-
milla ja retkillä. 

Vepassa kävijät toimivat läpi vuoden vapaa-
ehtoisina tarjoten apua Vepan arkeen ja 
juoksevien asioiden hoitoon. Vartiosaaressa 
toimi koko kesän kaksi aktiivista vapaaeh-
toista, jotka vastasivat venekuljetuksista koko 
kesän, auttoivat kävijöitä ja hoitivat virkistys-
paikan arkisia juoksevia asioita. Lisäksi Var-
tiosaaren kävijät tekivät paljon vapaaehtois-
työtä (ks. Vartiosaari).

Yhdistyksen vertaistyötekijät ja kokemus-
asiantuntijat aloittivat syksyllä vertaistyönteki-
jöiden säännölliset tapaamiset, joihin kaikkien 
toimipisteiden vertaiset osallistuivat mahdol-
lisuuksien mukaan. 

Tapahtumat työllistivät vuoden mittaan 
paljon vapaaehtoisia. Asunnottomien yössä 
vapaaehtoiset osallistuivat vaate- ja hygienia-
tarvikkeiden jakoon, toimivat järjestyksenval-
vojina, jakoivat esittelymateriaaleja, rakensivat 
tapahtuma-aluetta ja pitivät huolta alueen 
siisteydestä. Vapaaehtoiset osallistuivat myös 
Vartiosaaripäivän, Kujato-verkoston Voimaa 
vertaisuudesta ja Joulutapahtuman sekä 
Skruudataan kimpassa -tapahtuman järjes-
tämiseen. Vapaaehtoisten voimin Vepassa 
järjestettiin taidetyöpaja osana Ole Hyvä 
Helsinki -projektia, jonka tuotoksena syntyi 
sarjakuva Herttoniemen metroasemalle.
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Vartiosaaren kesä 

Vva ry:n virkistyspaikka on toiminut Vartiosaa-
ressa vuodesta 1989. Päärakennus remontoi-
tiin asunnottomien ja vapaaehtoisten ammat-
tilaisten voimin. Vartiosaaressa voivat viettää 
kesämökkielämää henkilöt, joilla ei ole talou-
dellisista tai muista syistä mahdollisuutta lepoa 
tarjoavaan kokemukseen. Vartiosaaressa vaa-
ditaan ehdotonta päihteettömyyttä. Saaressa 
oleskelevat kantavat yhteisönä vastuun päih-
teettömyydestä, rikoksettomuudesta ja yhteisön 
jäseniä tukevasta toiminnasta. Kukin yhteisön 
jäsen osallistuu omien voimavarojensa mukai-
sesti saaren toimintoihin ja arjen askareisiin. 
Vartiosaaren toiminnasta vastaavat liikkuvan 
tuen työntekijä yhdessä matalan kynnyksen 
esimiehen kanssa.

Vartiosaari avattiin 15.5. Saaren tilusten ja 
ympäristön kuntoon laittaminen vaati paljon 
erilaista puuhaa ensimmäisten viikkojen aikana. 
Piha haravoitiin ja siivottiin, vene maalattiin ja 
kannettiin puita ja lautatarvikkeita.

Saaren yhteisö teki kesän mittaan ahkerasti 
talkootyötä: maalasi portaat, kellarin ja vessan, 
teki polttopuita, rakensi uuden sadekatoksen 
sekä kellariin katon, huolehti tilojen siivouk-
sesta ja ajoi nurmikon kerran viikossa. Kesän 
iso projekti oli uuden vessan rakentaminen. 
Lisäksi pajarakennukseen tehtiin uusi lisähuone 
ja pihalle sadekatos, verannan katos ja sirkke-
livarasto. Kesän aikana hankittiin ja asennet-
tiin uusi kiuas ja kuivausrumpu ja yhteysvene 
Lohi huollettiin. 

Kesäkuussa uutisoitiin laajalti eri medioissa 
saaressa kolmen vapaaehtoisen suorittamasta 
pelastusoperaatiosta, kun he pelastivat kaksi 
lasta merestä, jotka olivat joutuneet merihä-
tään puhallettavalla lautallaan.

Loppukaudesta tehtiin paljon pihatöitä ja 

rakennettiin pihalle kulkusilta. Myös kaupungin 
kaavoitusryhmä kävi paikalla. Saaren kävijät 
sopivat yhteisistä asioista viikoittaisissa kokouk-
sissa. Elokuussa pidettiin kolme yhteisökokousta, 
joihin myös yhdistyksen työntekijät osallistuivat.

Vuotuista Vartiosaari-päivää vietettiin 20.8. 
Vva ry:n vapaaehtoiset ja työntekijät esittelivät 
yhdistyksen toimintaa kiinnostuneille. Vieraili-
joille oli tarjolla grillimakkaraa ja muurinpoh-
jalettuja. Myös saunaa pidettiin lämpimänä.

Saari laitettiin talviteloille lokakuun alussa. 
Laituria ei saatu rakennetuksi yhdistyksen 
omin voimin, ja laituri tilattiin LipLap laituri 
-yritykseltä.  Kauden aikana saaressa yöpyi 
79 eri henkilöä ja vieraili 25 ryhmää, joissa 
oli yhteensä 216 henkeä. Kävijät nukkuivat 
saaressa yhteensä 430 yötä. Vilkkain kuukausi 
oli kesäkuu, jolloin Vartiosaaressa vieraili 
yhteensä 116 eri ihmistä.

Soldis

Vva ry:llä on Helsingin kaupungilta vuokralla 
mantereen puolella Vartiosaarta vastapäätä 
sauna ja talorakennus osoitteessa Ramsinnie-
mentie 47. Kiinteistössä toimii ja sen toimin-
nasta vastaa päihteetön vertaisyhteisö. Yhteisö 
pitää kokouksia ja saunailtoja viikoittain vuoden 
ympäri. Lisäksi järjestetään erilaisia talkoo-, sii-
vous- ja kunnostuspäiviä.

Vuoden 2017 aikana Soldiksen toimintaan 
osallistui iso joukko ihmisiä ryhmissä, talkoissa 
ja saunoen. Käyntikertoja Soldiksessa kertyi 
yhteensä arviolta 5900, joista ryhmien osuus 
oli noin 3290 käyntiä. Soldiksessa järjestettiin 
jälleen päihteetön juhannusjuhla, johon osal-
listui yli 100 henkeä sateisesta säästä huoli-
matta. Talkoita pidettiin kuukausittain talvi-
kuukausia lukuun ottamatta. 
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Asumispalvelut 

Sällikoti – Suomen ensimmäinen 
asunto ensin -yksikkö

Sällikoti on vuodesta 2007 alkaen toiminut pit-
käaikaisasunnottomille suunnattu asumisyk-
sikkö Alppilassa. Yksikössä 27 yksiötä ja yksi 
kaksio pariskunnalle. Yksikkö on noudattanut 
toimintansa alusta asti asunto ensin -periaa-
tetta ja onkin Suomen ensimmäinen tällä peri-
aatteella toiminut asunnottomien asumispal-
velu. Tarkoituksena on tarjota turvallinen ja 
kodikas ympäristö asukkaille. Yksikön työnte-
kijät tukevat asukkaita asumisvalmiuksien kas-
vattamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä kunkin asukkaan omista lähtö-
kohdista käsin. Tavoitteena on mahdollistaa 
yhä itsenäisempi asuminen ja parantaa asuk-
kaan kokemusta omasta elämänlaadustaan. 
Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki osto-
palvelun ostajana.

Sällikodin arki pyörii tuttujen rutiinien ympä-
rillä: päivittäin tarjotaan iltapäiväkahvit – vii-
konloppuisin päivä- ja iltakahvit – tiistaisin 
pidettiin asukaskokous ja yhteinen ruokailu, 
sunnuntaina oli tietovisa. Vuoden aikana 
asukkaat ottivat vastuulleen tiistain yhteisen 
ruuan valmistuksen sekä iltapäiväkahvien 
keittämisen. 

Sällikodin 10-vuotisjuhlia vietettiin 26.4. 
Kävijöitä oli runsaasti muun muassa muista 
asumisyksiköistä ja yhteistyötahoista. Sälliko-
dissa paistettiin makkaraa ja tarjottiin runsas 
kahvipöytä sekä esiteltiin taloa. 

Myös juhlapyhiä vietettiin usein yhteisen 
ruokailun merkeissä ja kesällä grillattiin. Kaksi 
asukasta lomaili kesällä Vartiosaaressa ja lisäksi 
yksiköstä tehtiin saareen päiväretki. Sällikodin 
asukkaat ja työntekijät osallistuivat Helsingin 
Diakonissalaitoksen 150-vuotisjuhliin.

Työntekijät kouluttautuivat vuoden aikana konfliktien käsit-
telyä asiakastilanteissa käsittelevässä koulutuksessa sekä Juri-
diikka asumisen turvaajana -päivässä. Syksyllä tehtiin palotar-
kastus ja reagoitiin siinä ilmenneisiin puutteisiin. Vuoden aikana 
kolme opiskelijaa suoritti eri mittaisia harjoittelujaksoja Sällikodissa. 

Vuoden aikana Sällikodissa kuoli kolme pitkäaikaista asukasta. 
Sällikotiin tuli vuoden aikana kaksi uutta asukasta.
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Junailijankujan asumisyksikkö  
– tavoitteena itsenäinen asuminen

Junailijankujan asumisyksikkö on 65-paikkainen 
tuetun asumisen yksikkö Pasilassa. Yksikössä nou-
datetaan asunto ensin -periaatetta. Junailijankuja 
tarjoaa asukkailleen oikea-aikaisen ja tarpeenmu-
kaisen tuen.  Yksikön työntekijät tukevat asukkaita 
asumisvalmiuksien kasvattamisessa sekä hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisessä kunkin asuk-
kaan lähtökohdista käsin. Tavoitteena on mah-
dollistaa yhä itsenäisempi asuminen ja siirtyminen 
yksiköstä itsenäisempään asumismuotoon.  Osa 
asukkaista elää hyvinkin itsenäisesti ja monet siir-
tyvät ennen pitkään tavalliseen vuokra-asuntoon. 
Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki ostopal-
velun ostajana. Vva ry on vastannut yksikön toi-
minnasta vuodesta 2015 alkaen.

Junailijankujan vuosi alkoi uudenvuodenpäivän 
rääppiäisillä. Vuoden aikana asukaskokousten 
asemaa pyrittiin vakiinnuttamaan tekemällä niistä 
toistuva rutiini. Asukkaat osallistuivat mielellään 
kokousruokien valmistukseen.  Asukkaiden toiveesta 
saunavuoroja järjesteltiin uudelleen niin, että myös 
yksityisvuoroja nimellistä maksua vastaan voi varata.

Asukkaat ja näyttelijä kunnostivat hissin osana 
Taike-hanketta. Asukkaat osallistuivat aktiivisesti 
töihin, joista maksetaan pientä korvausta, eli ns. 

aktiivisuusrahaa. Tällaisia töitä olivat esimerkiksi 
tyhjentyneiden asuntojen siivoaminen. Asuntojen 
paloturvallisuustarkastukset tehtiin, ja monissa 
asunnoissa oli tapahtunut myönteistä kehitystä.

Asumisyksikön salissa järjestettiin 27.3. Pasilan 
alueen vaalipaneeli, johon osallistui myös muutama 
asukas. Muita tapahtumia olivat muun muassa 
Mexico-teemajuhla, mölkkyturnaus, pitsaperjan-
tait, petanquepeli ja keilausreissu kevätkaudella ja 
muun muassa pingisturnaus syksyllä. 

Huhtikuussa asumisyksikön biljardipöytä 
kunnostettiin asukkaiden toiveesta, ja huollon 
jälkeen pelaajia riitti runsaasti. Kesällä vierailtiin 
Vartiosaaressa ja viljeltiin tomaattia terassilla. Juhla-
pyhien aikana ruokailtiin usein yhdessä.

Vuoden aikana remontoitiin alakerran keittiö 
ja siirrettiin toimisto toisiin tiloihin sisäilmaongel-
mien vuoksi.

Asukkaita on tuettu asumisen taidoissa heidän 
yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Tuen tarpeet 
kartoitetaan asukkaille tehtävien palvelusuunnitel-
mien avulla. Asukkaita myös opastetaan asumisen 
taidoissa ja pyritään ohjaamaan elämiseen kerros-
talossa, jossa noudatetaan sääntöjä ja kunnioite-
taan naapureita. Vuokra- sekä omavastuuvelkoja 
kertyi tasaisesti suurella osalla asukkaista ja maksu-
suunnitelmia tehtiin. Asukkaiden kanssa lähdettiin 
tarvittaessa asiointikäynneille. Taloon muutti vuoden 
aikana 12 uutta asukasta. 
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Yhteishankkeet 

Kannelmäen yhteisöhanke

Vva ry on yhteistyökumppani Helsingin Dia-
konissalaitoksen kanssa uudessa Kannel-
mäen yhteisöhankkeessa ja vastaa hankkeen 
käytännön toteuttamisesta erityisosaamis-
alueenaan vertaistoiminnan kehittäminen. 
Hankkeessa järjestetään matalan kynnyksen 
kansalaistoimintaa ja jalkautuvia palveluita 
hankkeen tiloissa Kannelmäen alueella asu-
ville. Tavoitteena on edistää kävijöiden sosiaa-
lista hyvinvointia, terveyttä sekä lisätä yleistä 
viihtyisyyttä ja alueen asukkaiden turvallisuu-
dentunnetta. Hankkeen puitteissa perustettiin 
Kannelmäen D-asema, jonka kautta tavoit-
teita toteutetaan.

Kannelmäen D-asema vakiinnutti toimintansa 
vuoden 2017 aikana. Kävijöillä oli mahdollisuus 
oleiluun, halpaan ruokailuun, erilaisiin aktiviteet-
teihin, asioidensa hoitamiseen ja muun muassa 
terveysneuvontaan. Retkiä järjestettiin Vartio-
saareen ja Nuuksioon sekä Porttiteatterin esi-
tykseen. Huhtikuussa järjestettiin yhdessä seu-
rakunnan kanssa toritapahtuma. Joulukuussa 
pidettiin pikkujoulut. Vertaisohjaaja ja yhtei-
söhankkeen vapaaehtoinen olivat Kanneltalon 
itsenäisyyspäivänjuhlassa vastaanottamassa ja 
kättelemässä vieraita.

Vva ry:n vertaistyöntekijät suorittivat 
yhdessä Diakonissalaitoksen ammattityönte-
kijöiden kanssa yhteisöhankkeen normaaleja 
arkitöitä, toimintakeskuksen ylläpitoa, ohjausta, 
neuvontaa ja ryhmien ja aktiviteettien järjestä-
mistä. Keittiön toiminnasta vastasivat pääosin 
vapaaehtoiset ja vertaistyöntekijät. Joulun 
ja uudenvuoden välisen ajan Kannelmäen 
D-asema toimi pelkästään vertaisvoimin. 

Toimekas-hanke

TOIMEKAS-hanke (2017–2020) vuoden aikana 
käynnistynyt yhteishanke. Hankkeessa tuetaan 
entisten asunnottomien työllistymistä, ja sen 
kautta luodaan mielekkään arjen toiminnan 
malli pitkäaikaisasunnottomien asumispalve-
luihin. Työllistymisen tukemisen lisäksi selvite-
tään kannustinloukkuja ja etsitään niihin ratkai-
suja. Vva ry:n lisäksi hankkeessa ovat mukana 
Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti 
ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauha-
säätiö, Työterapinen yhdistys ry sekä Y-Säätiö 
(hankekoordinaatio). Vva ry:n kehittämisjakso 
alkaa asumisyksikössä vuonna 2018.

Toimekas-hankkeen aloituskokous pidettiin tam-
mikuussa ja sen jälkeen kuukausittain. Vva ry:ltä 
hankkeeseen nimettiin asumisyksiköiden esi-
mies ja Omat avaimet -projektista kokemusa-
siantuntijoita. Toiminnanjohtaja toimi hankkeen 
ohjausryhmän jäsenenä. Junailijankujan asu-
misyksikön työntekijä nimettiin hankkeeseen 
kehittäjäksi ja toinen työntekijä tekemään tut-
kimuksellista osiota hankeraporttiin. Vertaisia 
toimintaan rekrytoitiin Junailijankujalta.

Hankkeen puitteissa Junailijankujalla järjes-
tettiin Meksiko-teemainen tapahtuma touko-
kuussa. Naistenryhmän toimintaa aloitettiin 
kevään aikana ja parturitapahtuma järjestet-
tiin miehille syksyllä. Tapahtumiin osallistui 
vapaaehtoisia. 

Vuoden aikana aloiteltiin ryhmätoimintojen 
suunnittelua ja keskityttiin yksilöiden ohjaami-
seen ja informointiin hankkeen aloituksesta.
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Varainhankinta ja lahjoitukset 

Järjestö tekee varainhankintaa oman toimin-
tansa tukemiseksi ja tarjoaa yrityksille ja yksi-
tyisille henkilöille erilaisia vaihtoehtoja tukea 
järjestön toimintaa. Varainhankinnassa käyte-
tään yhä enemmän some-kampanjointia, missä 
tuodaan esille ruohonjuuritason tietoa ja ajan-
kohtaista asunnottomuuskentällä tapahtuvia 
asioita. Yhdistyksellä on varainkeruusivusto 
vihdoinkotiin.fi, joka tullaan vuonna 2018 siir-
tämään yhdistyksen omien sivujen yhteyteen. 
Lukuisat yksittäiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset 
lahjoittavat vuoden 2017 aikana järjestön toi-
mintaan sekä tuotteita että rahaa. Kerätyt varat 
käytetään matalan kynnyksen suoraan autta-
mistyöhön, Vartiosaaren ja Soldiksen toimintaan, 
Yökeskus Kalkkersin jokaöiseen aukioloon, Asuk-
ki-lehteen sekä asumisyksiköiden asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. 

Varainhankinnan osalta alkuvuosi oli hiljainen 
uuden rahankeräysluvan hakemisen vuoksi. 
Poliisihallituksen myöntämä uusi rahankeräys-
lupa (RA/2017/814 voimassa 1.8.2017–31.3.2019 
koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta) 
myönnettiin vasta elokuun lopussa, milloin 
sosiaalisessa mediassa aloitettiin varainkeruu. 
Samaan aikaan yhteistyössä Isännöintiliiton 
kanssa käynnistettiin varainkeruukampanja, jolla 
haettiin tukea asumisneuvontaan. Rahankeräys-
luvan alaiset varainhankinnan tuotot vuonna 
2017 olivat 86 846,95 euroa. Lisäksi rahaa lah-
joittivat yksityishenkilöt sekä jouluna isot lahjoi-
tukset teki mm. SATO Oy 20 000 euroa sekä 
Eläkeyhtiö Varma 8000 euroa. Rahankeräys-
luvan alaisia tuottoja käytettiin matalan kyn-
nyksen työhön. 

Marras-joulukuussa kerättiin somekam-
panjalla joulun alla rahaa Kalkkersin jouluau-
kiolon mahdollistamiseksi. Kampanjassa myytiin 
Naamat-kirjaa sekä mainostettiin lahjoitusmah-
dollisuutta. Keräys tuotti 1166 euroa. Samalla 
myös media kiinnostui aiheesta ja kirjasta.

Lumene teki ison hygieniatuotelahjoituksen 
Suomi100-juhlavuoden kunniaksi.  Partioaitan 
takkilahjoituskampanjassa yksityiset ihmiset 
lahjoittivat Partioaitan kautta yli tuhat takkia 
Asunnottomien yöhön. Lisäksi yksityiset ihmiset 
lahjoittivat aktiivisesti ympäri vuoden vaatteita, 
hygieniatuotteita ja esimerkiksi makuupusseja. 

Varainhankinnan tuotto vuoden aikana oli 
yhteensä 159 677 euroa.

Sumppitempaus

Sumppitempauksessa yhden päivän aikana 
kahviloissa kerätty kahvimyyntituotto käyte-
tään järjestön matalan kynnyksen toiminnan 
tukemiseen. Tempauksen tarkoituksena on 
antaa kansalaisille uusi ja miellyttävä mahdol-
lisuus auttaa asunnottomien parissa työsken-
televää järjestöä. 

Sumppitempaus järjestettiin tänä vuonna vain 
kerran johtuen uuden rahankeräysluvan viipy-
misestä. Tempaus pidettiin 1.12. ja siihen osal-
listui yhteensä 12 kahvilaa. Tempauksella kerätyt 
504 euroa suunnattiin Yökeskus Kalkkersin jou-
luaukiolon mahdollistamiseen. Tapahtuman jär-
jestämisestä vastasi järjestösihteeri.

Tue toimintaamme lähettämällä  

tekstiviesti ASUNTO numeroon 16499.  

Viestin hinta on 10 eur tai tee lahjoitus sivuillamme www.vvary.fi.  

KIITOS TUESTASI!
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TALOUS JA HALLINTO

Yhdistys kilpailutti taloushallintopalvelut hankin-
talain mukaan ja kilpailutuksen voitti Administer 
Oy. Taloudesta ja hallinnosta vastasi toimin-
nanjohtaja yhdessä hallituksen ja tilitoimiston 
kanssa. Tilintarkastuksen suoritti Rabbe Neva-
lainen Altumaudit Oy:stä. Yhdistys otti käyttöön 
sähköisen kilpailutusjärjestelmän Cloudian, ja 
työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus aloitet-
tiin vuoden lopussa. Helsingin kaupunki päätti 
vuoden 2017 lopussa käyttää kaksi optiovuotta 
asunnottomien asumispalveluiden hankinnassa. 

Molemmat asumisyksiköt tuottivat tappiollisen 
tuloksen vuonna 2017. Yhdistys haki verotta-
jalta verohuojennuspäätöstä, mutta verottaja 
ei myöntänyt sitä. 

Esimiehet osallistuivat Skillsmotor Oy:n 
järjestämään esimieskoulutukseen ja johtoryhmä 
alkoi kokoontua säännöllisesti.

Yhdistyksen henkilökunta, hallitus ja kävijät 
työstivät strategiaa vuosille 2018–2020 koko 
vuoden ratkaisukeskeisen valmentajan Lari 
Karreisen johdolla.

Hallitus 

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuoden 
2017 aikana. Puheenjohtaja Matti Malkki luopui 
puheenjohtajuudesta kesken kauden tervey-
dellisistä syistä ja puheenjohtajana jatkoi vara-

puheenjohtaja Reijo Pipinen. Muut hallituksen 
jäsenet vuonna 2017 olivat Jonna Köpilä, Markus 
Himanen varapj., Kari Junnikkala, Anja Nysten, 
Esa Uusi-Kerttula ja Pirkko Vuorinen (varajäsen).

Henkilöstö 

Koko henkilöstö kokoontui neljä kertaa yhteisiin 
kehittämispäiviin, ja henkilöstön kuukausittai-
sesta kokouksesta luovuttiin kokeiluluontoisesti. 
Kokeilu osoitti, ettei kuukausittaisesta kokouk-
sesta kannata luopua ja käytäntöön palattiin 
syksyllä 2017. Kehitys- ja virkistyspäiviä pidet-
tiin kaksi; toinen kevään lopussa Saunasaaressa 
ja toinen syksyllä Stidilässä. 

Henkilöstön oli mahdollisuus tilata liikunta- 
ja kulttuuriseteleitä sekä työmatkaseteleitä 

pieneen omavastuuhintaan. Kaksi henkilöä oli 
vuoden aikana äitiyslomalla ja yksi isyyslomalla. 
Työkokeilussa oli kuusi henkilöä ja neljä opis-
kelijaa suoritti opintoihin liittyvän harjoittelun. 

Yhdistyksen tiedottaja irtisanoutui lomien 
jälkeen, ja tiedottajan työt jaettiin kahden 
henkilön kesken loppuvuoden ajaksi. Yksi työn-
tekijä jäi eläkkeelle.
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Talous 

Vuoden 2017 taloudellinen tulos ilmeni 
yhdistykselle vasta tilintarkastuksen jälkeen. 
Yhdistyksen Administer Oy:ltä ostamassa 
talousseurannassa eikä tilinpäätöksessä 
ollut aiemmin viitteitä heikkoon taloudelli-
seen tilanteeseen. Molemmat asumisyksiköt 

tuottivat isot tappiot, koska asumispalvelu-
tuottoja jäi saamatta asukkaiden poismuut-
tojen ja muiden poikkeustilanteiden vuoksi. 
Myös matalan kynnyksen toiminnan rahoitus 
ei riittänyt. Yhdistyksen toimintaa joudutaan 
sopeuttamaan vuoden 2018 aikana.

TULOT

STEA, matala kynnys 

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Muut tuotot, matala kynnys 

STEA, järjestötoiminta

Muut tuotot, järjestötoiminta 

Omat avaimet 2

Kannelmäen yhteisöhanke 

Erasmus-hanke

Sällikoti, asumispalvelutuotot

Sällikoti, vuokratuotot (sis. Asumistuet) 

Junailijankuja, asumispalvelutuotot 

Varainhankinnan tuotot

572 000; 24 %

25 000; 1 %

3500; 0 %

8796,56; 0 %

128 000; 5 %

3974,47; 0 %

169 530,50; 7 %

52 552; 2 %

10 525,00; 1 %

356 097,68; 15 %

325 044,83; 14 %

583 865,76; 24 %

159 677; 7 %

MENOT

Henkilöstökulut 

Poistot

Muut toimintakulut

Sällikodin vuokrat 

1674602,89; 60 %

4582,08; 0 %

821 516,37; 29 %

316975,14; 11 %

Matala kynnys 

Järjestötoiminta

Omat avaimet 2

Sällikoti vuokrat 

Sällikoti, ostopalvelutoiminta

Junailijankuja 

Kannelmäki-hanke

Varainhankinnan kulut 

Erasmus-hanke

MENOT ERITELTYNÄ

659745,96; 28 %

192158,94; 8 %

169530,50; 7 %

316975,14; 13 %

384529,63; 16 %

612561,62; 26 %

52552,00; 2 %

3892,92; 0 % 10525,00; 0 %

--
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Eläke-Varma
Sato Oy
Hihnalat
Isännöintiliitto
Sami Viinikainen, Irti huumeista ry
Maununnevan K-market
Kakkukeisari
Kanniston leipomo
Blancco
Varusteleka
Cecilia Schichmann
Frankly Partners
Kinuskikissa
Suomen löytötavarapalvelu
Maununnevan K-market
RECCI
Partioaitta
Lumene
Lunette
Lainateltta
Emmaus Helsinki
Emmaus Westervik R.F
Tuomasyhteisö ry
KÄMP oy
Y-Säätiö
Wolt Enterprises oy
Piruliina
Kompleksi ry
Oy Union Hotels Ab
SEL ry
Linnakodit

Mars Finland
Parker Hannifin Oy
Pop Up kino
Palvelualojen ammattiliitto
Rakennusliitto
Aalto Yliopisto
Kiertotalouspalvelu-Liiteri
Kaffila Bokvillan
Pequeno
Makers kahvila
Monami
Street Gastro
Roihuvuoren rio
Good Life Coffee
Rupla
Roots
Kolo
Kuuma
Blossom
King Kebab
Blok Enterprises
Kiinteistöharmonia
Makia Clothing
Snellmanin Kokkikartano
Varma
Skanska
SOK
Suomen Hypoteekkiyhdistys
Sosiologian opiskelijain yhdistys
Pop Media Oy

Kiitämme kaikkia työtämme  
tukeneita yhteisöjä sekä yksityisiä  
lahjoittajia ja vapaaehtoisia!
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