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”Suomessa vailla vakinaista asuntoa on yli 7000 ihmistä.
Me haluamme heidät kadulta kotiin.”
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VVA RY:N STRATEGIAN
YTIMESSÄ 2019

STRATEGIAN TAVOITTEET
2018-2020
•

ARVOT
Ihmisarvo
Luottamus
Osallisuus
Tasa-arvo
ovat kaiken toiminnan lähtökohtana.

•
•
•

Vva ry: llä on elävä yhteys
asunnottomien elämänpiiriin.
Vva ry on rohkeasti yhteiskunnallinen.
Asunnottomuus muuttuu - Vva ry
muuttuu sen mukana.

Vva ry: n tarkoituksena on toimia ja tuottaa
toivoa siitä, että asunnottomuus voidaan
lopettaa.
•

•
•

•

•
•

Vertaisuus on vahvuus.
Asiantuntemus ja välittäminen
vahvistuu, kun työyhteisössä on
omakohtaista kokemusta
asunnottomuudesta.
Ammattilaiset työskentelevät yhdessä
vertaisten kanssa.
Asunnottomat ja asunnottomuutta
kokeneet tulevat kuulluiksi ja
osallistuvat päätöksentekoon kaikilla
tasoilla
Vva ry uudistaa toimintaansa
rohkeasti kävijöiden tarpeista käsin ja
kohtaa ihmiset ruohonjuuritasolla
Aito kohtaaminen ja konkreettinen
toiminta auttavat ihmisiä eteenpäin.
Vva ry muokkaa toimintaansa
mahdollisuuksista, ei riskeistä käsin.

•

Rahoituksen varmistaminen ja
varainhankinnan tehostaminen
• Kävijöiden tarpeista toimivat tilat ja
käytännöt
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
- Kohtuuhintaisuuden
vaatimus
- Asunto ensin- periaatteen
säilyttäminen
asunnottomuustyössä
- Asunnottomien palveluiden
toimivuus
maakuntauudistuksen
yhteydessä
- Asuminen on subjektiivinen
oikeus
Työyhteisön entistä vahvempi
sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja
tavoitteisiin
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VUONNA 2019
•
Otetaanko
erityisryhmien
monimutkaiset
tarpeet
huomioon
tulevassa
maakuntahallinnossa riittävän hyvin?
”Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa
on onnistuttu rakentamaan Asunto ensintukimalli, jossa kunta järjestää asunnottomalle
asunnon ja vasta sen jälkeen aletaan ratkoa
mahdollisia mielenterveys, -päihde, -tai
talousongelmia. Iso osa on pystynyt pitämään
saamansa kodin. Palveluntarjoajat pelkäävät
nyt että sote- ja maakuntauudistus rikkoo
tämän mallin, koska asunnot ovat kunnilla ja
vastuu palveluista siirtyy kunnilta maakunnille.
” Hs pääkirjoitus 18.9.2018
Vaikka yhteismajoituksesta on Suomessa lähes
luovuttu, kaikille ei vielä ole järjestynyt mahdollisuutta
itsenäiseen asumiseen. Euroopassa yhteismajoituksesta
ei ole luovuttu.
Vva ry:n vaatimuksena on, ettei kukaan joudu
nukkumaan yötään kadulla.

Tavoitteena
on
kohtuuhintaisten
asumisratkaisujen
löytäminen
kaikille
tarvitseville kansalaisuuteen, uskontoon,
seksuaaliseen
suuntautumiseen
ja
sukupuoleen katsomatta sekä kansalaisten
vakuuttaminen siihen, että kaikille tulee
järjestyä
mahdollisuus
ihmisarvoiseen
asumiseen.
Kaiken Vva ry:n tekemän auttamistyön
taustalla
on
vahva
vertaisuuden
ja
osallisuuden eetos.
•

•

Vva ry strategian tavoitteena on
saavuttaa
lisää
valtakunnallista
näkyvyyttä. Asunnottomien omien
toimintaryhmien perustamista tuetaan
valtakunnallisesti.
Järjestön
kokemusasiantuntija
ja
toiminnanjohtaja
osallistuvat
asunnottomuuden
ennaltaehkäisyn
AUNE:n
toimeenpano-ohjelman
toteuttamiseen
sekä
muihin

•

•

•
•

•

•

•

tarpeellisiin
asuntopoliittisiin
työryhmiin
Poliittista vaikuttamistyötä tehdään
aktiivisemmin vaikuttamalla poliittisiin
päätöksentekoprosesseihin
ja
ottamalla yhteyttä päättäjiin.
Järjestö osallistuu kansainväliseen
vaikuttamistoimintaan EU:n tasolla
kattojärjestön
Feantsan,
asunnottomien
oman
verkoston
HoPen kautta
sekä kertomalla
työstään erilaisissa tilaisuuksissa ja
seminaareissa. Vva ry: n jäsenet
toimivat
osallisuusklusterissa
asiantuntijoina.
Vartiosaareen rakennetaan pysyvä
alusta Ilkka Taipaleen lahjoittamalle
jurtalle, laajennetaan kesäkeittiötä ja
tehdään tarvittavia korjaustoimia
Soldiksen
sauna
rakennetaan
valmiiksi
Junailijankujan
asumisyksikössä
vahvistetaan
asukasosallisuutta
Toimekas-hankkeen kautta.
Varainhankintaan
ja
omaan
kampanjointiin panostetaan aktiivisen
some-viestinnän,
tempauksien ja
tapahtumien avulla.
Järjestö
hakee
vuodelle
2019
rahoitusta
STEA:lta
kehittämispäällikön
palkkaukseen.
Päällikkö keskittyy raportoinnin ja
hakemusten lisäksi yleishyödyllisen
toiminnan tulosten hyödyntämiseen
Järjestö hakee vuonna 2019 STEA:lta
rahoitusta
seuraaviin
uusiin
hankkeisiin:

Asunnottomuusasiamieshanke,
Traumahanke
sekä
asunnottomien
omaistyöhön keskittyvä hanke.
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1. EDUNVALVONTA
VAIKUTTAMISTYÖ

JA

Edunvalvonnan tavoitteet vuodelle 2019:
•
•

•

Päättäjät ovat tietoisia asumisen
puollonkauloista
Järjestön tavoitteet kohtuuhintaisesta
asumisesta
ovat
esillä
vaalikeskusteluissa
ja
hallitusohjelmassa
Asunnottomien ja asunnottomuuden
näkökulma
kuuluu
yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa

Edunvalvonnan pääyhteistyökumppanit Ysäätiö, Sillanrakentajat-verkosto, Ehkäisevän
päihdetyön
EPH-verkosto,
Protukipiste,
Palveluntuottajat
pk-seudulla
ja
kasvukeskuksissa

1.1. Järjestön
asunnottomuus-työn
tausta
Vva ry on asunnottomien etuja ajava
kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on
varmistaa,
että
jokaiselle
järjestyy
mahdollisuus itsenäiseen asumiseen. Järjestö
haluaa varmistaa, että asunnottomat ja
asunnottomuutta kokeneet voivat osallistua
heitä itseään koskevaan päätöksentekoon niin
paikallisella,
kansallisella
kuin
eurooppalaisellakin tasolla. Järjestö on
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.
Vva ry:n tausta on vahvasti vertaistyöhön
perustuva.
Pitkittyessään asunnottomuus vaurioittaa
ihmistä sekä psyykkisesti että fyysisesti,
ihmisen omat valmiudet kodin ylläpitoon
rapautuvat
useita
vuosia
kestävän
asunnottomuustilanteen aikana ja ulkopuoliset
sosiaaliset verkostot katoavat.
Järjestön tarkoituksena perustamisvuonna
1986 oli parantaa yhteismajoituspaikoissa

asuvien elinoloja sekä varmistaa, että
jokaiselle järjestyy mahdollisuus itsenäiseen
asumiseen. YK:n asunnottomien vuonna 1987
asunnottomien määrä Suomessa oli lähes 20
000 henkilöä. Valtion, kuntien ja järjestöjen
toimenpiteiden avulla asunnottomien määrä
väheni 1990-luvulla puoleen, mutta kääntyi
hienoiseen kasvuun 2000-luvun taitteessa.
Hallituksen
pitkäaikaisasunnottomuuden
poistamiseen pyrkineet PAAVO 1 ja 2, joiden
työhön järjestö osallistui, mahdollistivat
yhteismajoituksesta
luopumisen
valtakunnallisesti. Muualla Euroopassa yhteismajoituksesta ei ole luovuttu ja Suomen malli
on
herättänyt
runsaasti
kiinnostusta
ulkomailla. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen
puute
pääkaupunkiseudulla
ja
kasvukeskuksissa näkyy asunnottomuusluvuissa,
vaikka pitkäaikaisasunnottomuus-ohjelma on
purrut heikoimmassa asemassa oleviin.
Suomessa vuonna 2017 tilastoitiin 7112
asunnotonta, joista yksineläviä 6615 ja
perheellisiä 497. Asunnottomuus väheni 331
henkilöllä. Asunnottomuus laski viidentenä
vuonna peräkkäin. Nuorten asunnottomuus
kasvoi 186 henkilöllä. Asunnottomia oli 113
kunnassa, ja eniten heitä oli pääkaupunkiseudulla. Yli puolet Suomen asunnottomista
oli Helsingissä (3760). Suhteellisesti (84%) ja
absoluuttisesti (5 528) asunnottomissa oli
eniten yksineläviä asunnottomia, jotka elävät
tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona.
(ARA:n tilasto vuodelta 2017).
Vva
ry
on
osallistunut
kansallisten
asunnottomuusohjelmien
ohjausja
työryhmiin vuodesta 2001 alkaen sekä
toimittanut erilaisia asumiseen liittyviä
lausuntoja viranomaisille ja eduskunnalle.
Vuonna 2017 Vva ry osallistui Asuntopolitiikan
kehittämiskohteita – selvityksen tekemiseen.
Vuonna 2018 annettiin lausunto erityisryhmien
asumisesta ja tehtiin useita kannanottoja.

1.1.2. ASUNNOTTOMUUSOHJELMAT
Vva ry osallistuu hallituksen asunnottomuuden
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman AUNE:
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n (2016-2019) ohjaus- ja yhteistyöryhmän
työhön
vuonna
2019.
Ohjelma
on
valtakunnallinen. Ohjelman tavoitteena on
tunnistaa nykyistä varhaisemmin tilanteet ja
riskit joutua tilapäisesti tai pitemmäksi ajaksi
asunnottomaksi. Tarkoitus on ottaa käyttöön
toimenpidekokonaisuus, jonka avulla voidaan
mahdollisimman
tehokkaasti
ohjelman
puitteissa vaikuttaa asumisen riskitilanteisiin ja
suunnata julkisen sektorin ja palvelutuottajien
investoinnit ja resurssipanokset asteittain
korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin
ratkaisuihin.
Toimenpideohjelma
on
laaja-alainen
yhteistyöohjelma, jonka toteuttamisessa on
mukana
kuusi
ministeriötä,
yksitoista
kaupunkia, yksityisiä ja julkisia palvelutuottajia
ja kolmannen sektorin järjestöjä. Ohjelman
puitteissa
on
jo
käynnistynyt
15
valtakunnallista hanketta, joissa muun
muassa järjestetään yksityisiä vuokraasuntoja asunnottomille välivuokrauksen
avulla, vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden
käyttöä kunnan palvelujen kehittämisessä,
edistetään matalan kynnyksen tuki- ja
työtoimintaa,
organisoidaan
sosiaalista
pienlainoitusta ja kehitetään uudentyyppistä
kotivakuutusta helpottamaan luottotietonsa
menettäneiden
asunnon
saantia.
Toimenpideohjelman mukaan ympäristöministeriö asettaa ohjelmalle ohjaus- ja
yhteistyöryhmän ministeriöiden, rahoittajien,
kaupunkien, järjestöjen ja palveluntuottajien
edustajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana
toimii ympäristöministeriön nimeämä henkilö.
Yhteiskunnan rakenteet muuttuvat koko ajan,
mikä asettaa omat haasteensa niin
asunnottomuusohjelmille
kuin
järjestön
omallekin toiminnalle.
Suurin yksittäinen asumista vaikeuttava asia
on pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten
asumisen kustannukset. Toimeentulotuen
siirtyminen Kelaan on aiheuttanut myös paljon
haasteita
asumisen
kustannusten
kattamisessa. Monia on pyydetty muuttamaan

edullisempaan asuntoon, joita pääkaupunkiseudulla eikä kasvukeskuksissa ole.
”Asunnottomuus on yhteiskunnassa ennen
kaikkea rakenteellinen ongelma, josta usein
syytetään yksilöä.”
Kuilu hyvin- ja huonosti voivien kansalaisten
välillä kasvaa. Monet kokevat syvää
epäonnistumisen
tunnetta
ja
toivovat
yhteiskunnalta tasavertaista välittämistä. Vva
ry osallistuu sekä ruohonjuuritasolla että
päätöksentekotasolla yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen kohdistamalla
apunsa asunnottomiin sekä asunnottomuusuhan alaisiin henkilöihin.
Järjestöllä on 28 asuntoa asumisyksikkö
Sällikodissa sekä 67 asuntoa Junailijankujalla
Itä-Pasilassa. Henkilökunta tuottaa tuen
asuntoihin ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysvirasto ostaa tukipalvelut. Palvelut on
kilpailutettu vuoteen 2020 saakka.
Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnan yksi
edellytys
on,
että
asunnottomat
ja
asunnottomuutta
kokeneet
pääsevät
vaikuttamaan itseään koskeviin ratkaisuihin ja
osallistumaan
yhteiskunnallisiin
päätöksentekoprosesseihin. Tämä tapahtuu
mm.
palkkaamalla
kokemustaustaisia
asiantuntijoita
järjestöön,
ehdottamalla
kokemusasiantuntijoita
hallitusten
ja
työryhmien jäseniksi, Kokemusasiantuntijat
kouluttajina ja mentoreina -hankkeessa
tehtävän työn avulla sekä suosittelemalla
kokemusasiantuntijoita vaikuttamistyöhön niin
Suomessa kuin Euroopan tasolla.
Vuonna 2019 Vva ry antaa asiantuntija lausuntoja
asunnottomuuteen
liittyvissä
kysymyksissä, osallistuu erilaisten asunnottomuutta käsittelevien työryhmien toimintaan ja
tekee aloitteita päätöksentekijöille edunvalvontakysymyksissä. Järjestön vuonna
2017 valmistuneen strategian jalkauttamista
jatketaan ja luodaan rakenne, jossa eri ryhmät
tulevat paremmin kuulluksi järjestöä ja sen
vaikuttamistyötä koskevissa asioissa.
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Järjestön toiminta on esillä erilaisissa
tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapahtumissa.
Järjestö
tekee
vaikuttamistyötä
ja
edunvalvontaa
myös
kattojärjestöjensä
kautta. Järjestö on SOSTE ry:n, EAPN–Finin,
Hyvinvointialan liiton, asunnottomien oman
eurooppalaisen järjestön HoPen (Homeless
People) sekä eurooppalaisen asunnottomien
järjestöjen kattojärjestön Feantsan jäsen
(vuodesta 1998). Vva ry osallistuu vuosittain
sen
järjestämiin
seminaareihin
sekä
yhteiskunnallisen osallisuuden verkostoon
asiantuntijana.

2. VUODEN 2019 TOIMINTA
2.1 Haetut toiminta-avustukset
vuodelle 2019
AYYLEISAVUSTUS
asunnottomuuden vastaiseen viestintä
ja vaikuttamistoimintaan s. 13
AK3 – Kohdennettu toiminta-avustus
asunnottomille suunnattujen matalan
kynnyksen toimipisteiden toimintaan

•

•
•
•

•

Matalan kynnyksen tavoitteet vuodelle
2019:
Järjestön kävijät saavat tarvitsemansa
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
sosiaalietuudet
Vailla suojaa olevien tilanne ei
huonone
Järjestön palveluihin hakeutuville
järjestyy sopiva asumisratkaisu
Asunnottomana
olevien
maahanmuuttajien
tilanteeseen
liittyvät haasteet tulevat näkyviksi
Järjestön
kävijöiden
kokemus
yksinäisyydestä
ja
sosiaalisesta
eristyneisyydestä vähenee.

Matalan
työntekijät

kynnyksen
kohtaavat

ruohonjuurityössä
asunnottomia
ja

asunnottomuusuhan alla olevia lähes ympäri
vuorokauden. Työ vaatii erityisen kohtaamisen
taitoa sekä työaikojen sovittamista.
Vailla vakinaista asuntoa ry tavoittelee
matalan kynnyksen toiminnallaan muun
muassa asumisen jatkuvuutta, henkeä ja
terveyttä
uhkaavien
vammojen
ja
syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä sekä
hyväksikäytön
minimoimista.
Matalan
kynnyksen työ on pitkäjänteistä asunnottoman
tai asunnottomuutta kokeneen auttamista ja
vierellä kulkemista.
Työmuotoja ovat liikkuva tuki ja palveluihin
ohjaus, asumisneuvonta, vertaistuki (Vepa)
etsivä työ ja sairaanhoitotyö yöaikaan, kriisityö
(Yökeskus Kalkkers), maahanmuuttotyö,
vankilasta vapautuvien asumisen tukeminen
sekä omaehtoinen päihteetön kuntoutumistyö
(Vartiosaari, Soldis). Palveluita muokataan
vastaamaan
eri
asunnottomuusryhmien
tarpeita.
Avun tarpeessa olevat henkilöt ohjautuvat
matalan kynnyksen palveluihin ottamalla joko
itse yhteyttä tai omaiset, läheiset, tuttavat,
viranomaiset tai yhteistyökumppanit ohjaavat
henkilöt toimintoihin.
Matalan kynnyksen työn avulla asunnottomat
henkilöt saavat tarvittaessa pitkäaikaisen avun
lähes kaikkina vuorokauden aikoina omassa
ympäristössään.
Vuonna 2019 yökeskus Kalkkers pidetään
avoinna joka yö talviaikaan. Yökiitäjä tekee
etsivää työtä yöaikaan ja ohjaa palveluiden
ulkopuolella olevat asunnottomat palveluiden
piiriin.

2.1.1 MAAHANMUUTTOTYÖ
Muista EU-maista ja Euroopan ulkopuolelta
tulevien sekä maahanmuuttajataustaisten
ihmisten osuus vailla suojaa olevista ihmisistä
on ollut kasvussa.
Jos joku ihmisryhmä syrjäytetään pysyvästi
yhteiskunnan ulkopuolelle, yhteiskunnan
turvattomuus lisääntyy. Ihmiset, joilla ei ole
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muuta vaihtoehtoa, ovat alttiimpia erilaisille
hyväksikäytön muodoille ja turvautuvat
herkemmin harmaan talouden vaihtoehtoihin
tai jopa rikollisuuteen.
Maahanmuuttotyötä tekemällä järjestö vastaa
asunnottomien siirtolaisten tarpeisiin ja
parantaa heidän asemaansa. Työn keskiössä
ovat asunnottomina tai vailla suojaa olevat
EU- ja kolmansien maiden kansalaiset
oleskeluoikeudesta ja statuksesta riippumatta.
Vuonna 2019 maahanmuuttotyössä jatketaan
kävijätyötä ja työtä luotujen verkostojen
kanssa
sekä
aloitetaan
selvitys
maahanmuuttajien kohtaamista ongelmista
asumisessa kävijätyön, tutkimuskirjallisuuden
ja yhteisyön avulla.

2.1.2 VANKILATYÖ JA VAPAUTUVIEN
VANKIEN ASUTTAMINEN
Kriminaalihuollon tukisäätiö on hakenut
Kääntöpiiri-hankkeen rahoituksen siirtoa Vva
ry:lle vuodelle 2019. Vankilatyö tehdään
yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön ja
Vva ry:n asumisneuvojan kanssa. Yhdessä
Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa voidaan
hakea vankien asumispolkuja tukevaa
hanketta.

- Tukitoimien
tiivistys
koevapauden
lähestyessä, yhteys eri viranomaistahoihin,
asuntohaastattelujen ym. sopiminen. Lisäksi
harrastus, koulutus ym. toimien valmistelu
valmiiksi ennen koevapauteen siirtymistä
Tuki
jatkuu
koevapauden
(mm. asioimisapu, palveluohjaus)
Yhteistyökumppanit:
Suomen vankilat (Helsinki, Suomenlinna,
Vantaa)
Y-säätiö
Vahvasti
tukien
ry
Rikosseuraamuslaitos
Kriminaalihuollon
tukisäätiö
Stop
huumeille
ry
VAT-verkosto
Kääntöpiiri-hanke
(Tampere)
Laurea-ammattikorkeakoulu
Helsinki
Missio/Agredi
Vantaan kaupungin vapautuvien asuminen

2.1.3 MATALAN KYNNYKSEN
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Myllypuron kirkko - Kodittomien Yön
tapahtuma
Suomen Palveluohjausyhdistys SPO

Työn sisältö vuonna 2019:

Fin-Fami Uusimaa ry

Ryhmien ohjaaminen Etelä-Suomen
vankiloissa
päihteettömillä
osastoilla
(asumisneuvonta ja vertaistuki)

Suomen Lumme ry

- Naiset näkyviksi – hanke. Yhteistyössä
Kritsin kanssa puolletaan Hämeenlinnan
Vanajan vankilasta vapautuvien naisten
asunnon saantia.
- Vankien asunnottomuuden kartoitus
- Vankien
asumis- tai
kuntoutuspolun
suunnittelu, tavoitteena oma asunto
- Ryhmien
ohjaaminen
Helsingin
vankilassa; polun suunnittelu ja tukitoimet ovat
pitkän tähtäimen projekteja

ajan

Suomen Mielenterveysseura - haavoittuvassa
tilanteessa olevien tavoittaminen
Vantaan kaupunki – Yhdistyksen
asumisneuvonta
Tukikohta ry - erityisen haasteellisissa
tilanteessa elävien tavoittaminen ja ohjaus
palveluihin
Helsingin vankila - Yhdistyksen
asumisneuvonta
Kriminaalihuollon tukisäätiö: Naiset näkyviksi
ja Hard Luck Cafe -hankkeet
Helsingin
kaupunki:
palvelukeskus ja lähityö

Hietaniemenkadun
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Kalliolan Setlementti ry:n neuvontapiste Ne-rå
Koisonrannan
vastaanottokeskus,
Yhteisörinki -järjestön asumisneuvoja sekä
keskeisiä toimijoita kokoontuu) Vantaa,
Kafnet, Vantaan a-kilta ry
Olarinluoman vastaanottokeskus
Sato:
Kämppä
ja
duuni
hanke:
asumisneuvonta sekä tarvittaessa kevyt tuki
asunnon saaneille
Y-säätiö - asumispolkujen turvaaminen,
verkostotyö sekä jatkuva yhteistyö Helsingin
kaupungin sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Matalan kynnyksen verkostot:
Etsivän työn verkosto
Ehkäisevän päihdetyön verkosto
Kujato - verkosto
Paperittomat -verkosto
Reilu työ -verkosto
EPT- verkosto – Ehkäisevän päihdetyön
järjestöverkosto
VAT-verkosto

2.1.4 PÄIHTEETTÖMÄT
VARTIOSAARI JA SOLDIS

yhdistyksen
ajankohtaisia
asioita.
Vartiosaaren huvilasta ja sen muista
kiinteistöistä huolehtivat pääosin järjestön
vapaaehtoiset ja saaressa olevat henkilöt.
Luottamuksellisen kontaktin saavuttaminen
palveluiden ulkopuolella eläviin asunnottomiin
vaatii aikaa sekä epätavallisia ja epävirallisia
tapaamisaikoja ja -paikkoja, jotta vaikeassa
asemassa olevat ihmiset ylipäänsä suostuvat
autettaviksi. Osa järjestön työntekijöistä toimii
vapaaehtoisesti
asunnon
saaneiden
tukihenkilöinä myös virka-ajan ulkopuolella.
Vartiosaari
toimii
asunnottomien,
tukiasunnoissa asuvien, yhdistyksen jäsenten,
hoitolaitosten,
asuntoloiden,
asumisyksiköiden,
vankiloiden
sekä
muiden
vastaavien
yhteisöjen
kesänviettoja
virkistyspaikkana. Vartiosaarta ei vuokrata
yksityiskäyttöön. Vartiosaari toimii myös
hätämajoituksena henkilöille, jotka odottavat
paikkaa kuntouttavaan asumiseen, sekä
juhlapyhien viettopaikkana.
Vuonna 2019:
•
•

TOIMINNAT

Vartiosaaren ja Soldiksen päihteettömät
toiminta- ja virkistyspaikat ovat osa järjestön
matalan kynnyksen toimintaa. Vva ry:n
toimintaideologiaan
kuuluva
aktiivinen
osallistuminen
ja
oman
tilanteen
parantuminen
toteutuvat
Vartiosaaren
yhteisöllisessä toiminnassa, joka tarjoaa
mielekästä tekemistä monelle päihteiden
käytön sijaan.

Vartiosaaren
toiminta
perustuu
yhteisöllisyyteen,
päihteettömyyteen
ja
vapaaehtoisuuteen. Kevät- ja syyskaudella
saaressa pidetään viikoittain yhteisöpalaveri,
jossa käydään läpi saaressa esiin tulleita sekä

•
•

•
•

Soldiksen
sauna
rakennetaan
valmiiksi
Ilkka Taipaleen lahjoittamalle jurtalle
rakennetaan pysyvä paikka
Kesäkeittiö laajennetaan
Saareen
voidaan
ottaa
koevapausrangaistusta
suorittavia
vankeja korjaustöihin sekä halukkaita
henkilöitä työharjoitteluun
Vartiosaaren toiminnassa keskitytään
toiminnallisiin aktiviteetteihin.
Korjaustöitä tehdään tarpeen mukaan
Järjestöllä on mantereen puolella
Vartiosaarta
vastapäätä
toinen
päihteetön vapaa-ajanviettopaikka,
Soldis. Päihteetön yhteisö vastaa
toiminnasta
ympärivuotisesti
ja
järjestää viikoittain vertais- ja
tukitoimintaa
päihderiippuvaisille.
Kesämajalla järjestetään erilaisia
päihteettömiä tapahtumia, mm. suuret
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juhannusjuhlat. Soldiksen käyttö on
runsasta: vertaisryhmät kokoontuvat
2–3 kertaa viikossa ja yli 50 henkilöä
osallistuu toimintaan viikoittain.
Vuonna 2019 Soldiksen rantasauna
tehdään
valmiiksi,
koska
rakentaminen viivästyi vuonna 2018
sekä tehdään tarvittavia korjaustöitä.
Vuonna 2019 Vartiosaaren ja
Soldiksen toiminnan kustannuksiin
haetaan
rahoitusta
Helsingin
kaupungin
järjestöavustuksesta,
STEA:lta sekä säätiöiltä.

2.1 Ak - Kohdennettu toimintaavustus Kokemusasiantuntijat
kouluttajina ja mentoreina
Vva ry on hakenut AK-avusteista rahoitusta
jatkoksi Omat avaimet ja Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina hankkeille. Hanketyö on vuosien 2012-2018
aikana vahvistanut toiminnallaan kokemusasiantuntijoiden
roolia
asunnottomien
palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja
käytännön
toteutuksessa.
Projekteihin
palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on ollut
omakohtainen kokemus asunnottomuudesta
ja sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus
asunnottomille
suunnattujen
palveluiden
kehittämisestä.
Mikäli
rahoitus
myönnetään,
tukee
Kokemusasiantuntijat
kouluttajina
ja
mentoreina kokemustaustaisten verkostojen
perustamista ja toimintaa valtakunnallisesti.
Kokemustaustaisille
henkilöille
tarjotaan
koulutusta ja mentorointia, ja heidän kanssaan
toimiville
viranomaisille
tukea
kokemusasiantuntijatiedon hyödyntämisessä.
Toiminnan avulla parannetaan palvelujen
käyttäjien
ja
ammattilaisten
välistä
vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jotta palvelut
vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita.

Toiminnan tavoitteet vuonna 2019:
1. Kokemustaustaisten
perustamien
verkostojen
toimintaedellytysten
mahdollistaminen ja uusien luominen
valtakunnallisesti
2. Kokemustaustaisten
henkilöiden
kouluttaminen ja mentorointi, jotta he
kykenevät toimimaan vertaisina ja
kokemusasiantuntijoina
paikkakunnallaan
3. Palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten
välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön
parantaminen.
Vva ry:n toiminnasta vastaavat kokemusasiantuntijat vierailevat kerran kuukaudessa ja
esille
nousseiden
tarpeiden
mukaan
yhteistyöpaikkakunnilla
ja
kokoavat
muodostuneiden
asunnottomien
ja
asunnottomuutta
kokeneiden
verkoston
jäsenet yhteistapaamiseen. He ohjaavat
käytävää keskustelua ja tarjoavat tukea
kokemusasiatuntijatyöhön
järjestämällä
tarpeista
esiin
nousevia
koulutuksia.
Verkostojen laajentamiseksi jalkaudutaan
ihmisille luonteviin paikkoihin: asumisyksiköihin, toiminta- ja päiväkeskuksiin, sekä
muihin
asunnottomuusteeman
kanssa
työskenteleviin toimipisteisiin.
Vva ry:n kokemusasiantuntijat toimivat siltana
palveluita käyttävien ja ammattilaisten välillä
mahdollistaen
molempien
osapuolten
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Vva ry:n
kokemusasiantuntijat
tarjoavat
tähän
koulutuksia ja konsultointipalveluita. Niitä
suunnataan niin kokemusasiantuntijoiden
suuntaan
kuin
asunnottomuuskentällä
toimiville ammattilaisverkoston jäsenille.
Vaikuttamistyötä jatketaan asunnottomuuden
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE)
laajassa ohjaus-, seuranta- ja koordinaatioryhmässä.
AUNE
Verkostokehittäjäthankkeen kanssa jatketaan yhteistyötä
suunnittelemalla ja toteuttamalla koulutus-
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päiviä ja seminaareja sekä osallistutaan
käynnissä
oleviin
arviointiprosesseihin.
Vapautuvien asumisen tuen verkostossa
(VAT) hyödynnetään työseminaareissa ja
yhteistyöpäivissä yhdistyksen kokemuksia
kokemusasiantuntijatyöstä ja järjestetään
yhteistyössä eri tahojen kanssa kokemusasiantuntijakoulutuksia eri puolilla Suomea.
Kokemusasiantuntijuuden
merkityksellisyydestä ja sen olemassaoloa
edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä
vertaisuudesta tuodaan esille sosiaali- ja
terveysalan
oppilaitosten
ja
ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnatuilla
koulutuksilla.
Jotta tavoitetaan mahdollisimman laaja joukko
asunnottomuustoimijoita
ja
asiasta
kiinnostuneita,
julkaistaan
säännöllisesti
some-kanavissa ajankohtaisia kuulumisia,
kirjoitetaan yhdistyksen julkaisemaan Asukkilehteen
ja
julkaistaan
internetsivuilla
käytännönläheisiä artikkeleita ja pohdintoja
kokemusasiantuntijuuteen liittyen.

3 YHTEISHANKKEET, JOSSA
VVA RY ON MUKANA
3.1.1 TOIMEKAS - ARJEN MIELEKÄS
TOIMINTA ASUNNOTTOMIEN
ASUMISPALVELUISSA
Toimekas hanke on Y-säätiön koordinoima
yhteishanke. Hankkeen tarkoituksena on
kehittää sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta laajasti arjen mielekkään toiminnan
mahdollisuuksia
asunnottomien
asumispalveluihin. Seitsemän järjestöä toteuttaa
yhdessä hankkeen, jossa kehitetään työtoimintaan ja arjen mielekkääseen tekemiseen
asukkaita kannustavia malleja edistämään
asumisen
onnistumista
ja
löytämään
työllistymistä estävät kannustinloukut sekä
ratkaisuja niihin. Skaalattava malli on
levitettävissä
laajemmin
muihin
organisaatioihin.

Vva
ry:n
tehtävänä
hankkeessa
on
asukasosallisuuden,
kokemusasiantuntijuuden sekä vertaisuuden varmistaminen koko
kehittämistyössä sekä sellaisten menetelmien
kehittäminen,
jolla
myös
henkilökunta
saadaan sitoutettua prosessiin.
Junailijankujan asumisyhteisössä toteutettiin
puolen vuoden mittainen kehittämisjakso,
jossa hankeen tavoitteita tehtiin käytännössä.
Junailijankujalla toteutetaan toinen kehittämisjakso vuonna 2019 kolmen kuukauden
mittaisena tai jos hanke saa lisärahoituksen
vuodelle 2020, puolen vuoden mittaisena.
Hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat
Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö,
Sininauhasäätiö ja Työterapinen yhdistys.

3.1.2 KANNELMÄEN YHTEISÖHANKE
Kannelmäen yhteisöhanke on Helsingin
Diakonissalaitoksen koordinoima matalan
kynnyksen toiminnallinen päiväkeskus -hanke
(2017-2019). Keskuksen tarkoitus on lisätä
toimintamahdollisuuksia
ja
osallisuutta
ihmisille, joilla ei niitä tähän asti ole ollut
tulojensa tai sosioekonomisen asemansa
takia. Vva ry:n vastuulla hankkeessa on
ruohonjuuritasolla
tehtävän
vertaistyön
toteuttaminen. Muut hankkeessa mukana
olevat kumppanit ovat Helsingin kaupungin
psykiatria- ja
päihdepalvelut, Kannelmäen
seurakunta, Kaarela-seura ry, Mannerheimin
lasten-suojeluliitto, Nuorisoasema, Kannelmäen
asukkaat,
Helsingin
poliisin
turvallisuusyksikkö ja Kannelmäen Alepa.

3.1.3 TUKI- JA TAVOITTAMINEN -HANKE
Sininauhasäätiö on saanut rahoituksen STEA:
lta Tuki ja tavoittaminen -hankkeeseen
vuosille 2017-2019. Hankkeessa kehitetään
asumisratkaisuja ja vapaaehtoistoimintaa
maahan muuttaneiden ihmisten asumisen ja
kotoutumisen tueksi, sekä tehdään etsivää
työtä heikoimmassa asemassa olevien
maahanmuuttajien tavoittamiseksi palveluiden
piiriin. Sininauhasäätiö ja Vailla vakinaista
asuntoa ry ovat sitoutuneet tekemään
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yhteistyötä heikoimmassa asemassa olevien
maahanmuuttajien palveluihin tavoittamiseksi.
Vailla vakinaista asuntoa ry osallistuu mm.
hankkeen ohjausryhmään.

3.1.4 HARD LUCK- CAFE
Vva ry on yhteistyökumppanina Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoimassa STEArahoitteisessa hankkeessa, jossa edistetään
sähköisten
palveluiden
käyttöä
rikostaustaisten ja/tai asunnottomien henkilöiden
osalta järjestämällä käytännönläheisiä tietotekniikkakursseja, helposti saavutettavaa
tietokoneiden käyttöä ja tähän liittyvää
ohjausta.

3.1.5 NEA- NAISERITYISYYS
ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ
NEA eli naiserityisyys asunnottomuustyössä
on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen
(2018–2020)
STEAn
rahoittama
valtakunnallinen hanke. Osahankkeita on
kah1deksan ja työtä tehdään monitoimijaisella
yhteiskehittämisellä.
Hankkeen päätavoitteena on poistaa naisten
asunnottomuus asumispolkuja turvaamalla.
Tähän tavoitteeseen päästään kehittämällä
naiserityistä työotetta ja asumisen turvaamisen työkäytäntöjä, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta sekä luomalla uusia hajasijoitettuja
asumisratkaisuja.
Lisäksi
hankkeessa tärkeää on naisten asunnottomuuden
esille
nostaminen
ilmiönä.
Hankkeessa kehitetään myös työkäytäntöjen
vaikutusten arviointia.

3.1.6 PILOTTIHANKE KÄMPPÄ & DUUNI
Sato Oy ja Vva ry aloittivat yhteisen
pilottihankkeen Kuntoutussäätiön kanssa.
Hankkeeseen valituille tarjotaan ensin asunto
ja sitten tukea työn saantiin. Pilottihankkeen
piirissä oli 10 henkilöä vuonna 2018.
Pilotointia jatketaan vuonna 2019.

3.1.7 NUORTEN ASUNTO ENSIN –
HANKE
Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten
asunto ensin -malli, joka vähentää nuorten
asunnottomuutta ja sen uusiutumista. Vva ry
on yhteistyökumppanina Nuorisoasuntoliiton
hakemassa hankkeessa, jos hanke saa
myönteisen rahoituspäätöksen. Vva ry vastaa
hankkeessa
kadulla
olevien
nuorten
tavoittamisesta.

3.1.8 DÖSÄ- HANKE
Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoima
hanke
2017-2018,
jolle
on
haettu
lisärahoitusta vuodelle 2019. Päätavoitteena
on päihderiippuvaisten kynnyksetön tukeminen heidän omassa arkiympäristössään. Vva
ry on hankkeessa asiantuntijana ja tarjoaa
jalkautuvaa palveluohjausta myös omiin
toimipisteisiinsä.

3.1.9 NUORTEN
ASUNNOTTOMUUDEN
ENNALTAEHKÄISY -HANKE (NUOLI)
Vva ry on yhteistyökumppanina Sininauhasäätiön hallinnoimassa hankkeessa, jos se
saa myönteisen rahoituspäätöksen vuosille
2019-2021.
Hankkeen päätavoitteena on tavoittaa ne
nuoret, jotka käyttävät aktiivisesti päihteitä ja
putoavat olemassa olevista palveluista ja
tukimuodoista. Hanke turvaa asunnottomien ja
asunnottomuusuhan alla olevien nuorten
asumis- ja tukipolut. Hankkeessa Vva ry toimii
osana moniammatillista tiimiä, ja tuo
kokemusasiantuntijuuteen perustuvan erityisosaamisensa koko työryhmän käyttöön. Vva
ry:n työntekijät ja vertaiset toimivat työpareina
joustavin työajoin, ottaen kontaktia matalan
kynnyksen
periaatteella
perustettavaan
keskukseen saapuviin nuoriin. Heidän
palveluntarpeensa selvitetään ja tartutaan
asiakaslähtöisesti esille tuleviin ongelmiin.
Sen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma ja
tuetaan asioiden hoitoa rinnalla kulkien.
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3.2.1 HIMA & STRADA – HANKE
Vva
ry
on
mukana
asiantuntijana
Setlementtiliiton koordinoimassa hankkeessa,
jossa kehitetään uudenlaisia syrjäytymistä ja
asunnottomuutta
ennaltaehkäiseviä
kaupunkikierroksia.

3.3 SIDOSRYHMÄT JA
VALTAKUNNALLINEN
YHTEISTYÖ
Vva ry:n pääyhteistyökumppanit vuonna 2019
ovat STEA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustusosasto (rahoitus ja tulosten ja
vaikutusten levittäminen), Helsingin kaupunki
(asunnottomien palvelut), Vantaan kaupunki
(asumisen tuki), Y-säätiö (yhteistyösopimus
asumisen tuki välivuokratuissa asunnoissa,
Aune-verkostokehittäjät, yleishyödyllisen AYtoiminnan yhteistyö ja kansainvälinen työ)
Kriminaalihuollon tukisäätiö (hankeyhteistyö)
Helsingin
Diakonissa-laitoksen
säätiö
(Kannelmäki-hanke,
asumisyksiköt),
Ympäristöministeriö (AUNE -ohjelma), ARA
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat, Setlementtiliitto (hankeyhteistyö),
Feantsa, Hope, Soste ry, EAPN-fin sekä muut
asunnottomuustoimijat
kansallisesti
ja
Euroopassa. Yritysyhteistyötä tehdään mm.
Skanskan, Mars Finlandin ja Sato Oy: n
kanssa.
Vva ry toimii yhteistyössä myös Pro
tukipisteen, Kasper ry: n, Peliklinikan,
Positiiviset ry: n, Nuoriso-asuntoliiton, Aklinikkasäätiön, EHYT Ry:n, Helsingin
vankilan,
Suomenlinnan
työsiirtolan,
Uudenmaan
sosiaalialan
oppilaitosten,
Sosiaali- ja terveysministeriön, Vihreän
keitaan, Tukikohta ry:n, Lumme ry:n, KRIS
Suomi ry:n, Suomen Mielenterveysseuran,
Finfami Uusimaan, Emmauksen sekä Kuopion
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n kanssa.

Matalan
kynnyksen
työssä
toimitaan
yhteistyössä
laajan
sosiaalija
terveysjärjestöverkoston sekä viranomaisten
kanssa pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla
(Helsinki, Espoo, Vantaa), mutta neuvontaa ja
yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisesti.
Kokemusasiantuntija-hankkeiden
yhteistyöverkostot
on
luotu
Lahteen,
Jyväskylään, Tampereelle sekä Kuopioon
sekä uuden hankkeen myötä AUNE-ohjelman
kuntiin.
Vva ry on liittynyt myös verkostomuotoisesti
työskentelevän foorumin, MARGIT-verkoston
jäseneksi, joka mahdollistaa yhteiskunnan
marginaalissa elävien ihmisryhmien parissa
työskentelevien
järjestöjen
ja
muiden
keskeisten
toimijoiden
yhteistyön
tiivistämisen. Marginaalisuudella viitataan
ihmisryhmiin, joiden käyttäytymiseen ja
ongelmiin liittyy vahva negatiivinen leima.
Stigman kanssa kamppailevien ihmisten on
vaikea saada laaja-alaista tukea omien
oikeuksien toteutumisessa ja palvelujen
saamisen turvaamisessa.

3.1.1 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Kattojärjestö
FEANTSAn
vuotuiseen
seminaariin sekä asunnottomien järjestö
HoPen kokouksiin osallistuu vähintään yksi
järjestön edustajaa.
Vva ry toimii
verkostoissa,
joiden
kautta
tehdään
kansainvälistä yhteistyötä ja vastaanotetaan
myös kansainvälisisä vieraita.
Henkilökunnan
jäsenet
voivat
tehdä
opintomatkoja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin ulkomaisiin kohteisiin, mikäli
taloudellinen tilanne sen sallii. Järjestön
työntekijät, luottamusjohto ja vapaaehtoiset
voivat osallistua matkoille. Matkat toteutetaan
aina edullisimman vaihtoehdon mukaan, siten
että mahdollisimman moni eri henkilö voi
vuorollaan osallistua. Yhteistyötä tehdään
myös Pietarissa toimivan asunnottomien
järjestön Nochlezhkan sekä Tanskassa
toimivan Sandin kanssa. Unkarilainen toimija
BMZKI on hakenut Erasmus- hanketta naisten
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asunnottomuudesta, jota koordinoi Y-säätiö.
Vva ry on mukana hankkeessa.

tiedotus
jakautuvat
yhteisöviestintään,
vaikuttamisviestintään ja palveluviestintään.

4. ASUNNOTTOMUUDEN
VASTAINEN VIESTINTÄ
JA VAIKUTTAMISTOIMINTA (AY)

Yhteisöviestinnän
kohderyhmiä
ovat
työntekijät, hallitus, jäsenet ja vapaaehtoiset,
sekä läheiset yhteistyökumppanit. Viestinnän
keinoja ovat uutis- ja jäsenkirje, Asukki-lehti
sekä
verkkosivut.
Yhteisöviestintään
työntekijöiden kesken käytetään sähköpostia
ja Microsoft Teamsia.

4.1 Viestintä ja tiedotus
Viestinnän tavoitteet vuodelle 2019
•

•

•
•
•

Viesti asunnottomien palveluista ja
asumisen järjestämisestä tavoittaa
asunnottomat
Yhteisöviestinnän kohderyhmät
tuntevat järjestön tavoitteet ja
toiminnan valtakunnallisesti
Kirkkaat perusviestit ohjaavat
viestintää
Asunnottomuus mielletään
ihmisoikeusloukkaukseksi
Asunnottomien ääni kuuluu järjestön
viestinnässä

Järjestö auttaa kaikkia ilman asuntoa olevia tai
asunnottomuusuhan alla olevia henkilöitä.
Mediatyön keskiössä on tieto siitä, että
asunnottomuus ei ole ominaisuus vaan
elämäntilanne, joka voi muuttua tai voidaan
muuttaa.
Järjestön ruohonjuuritasolta saatu välitön
kontakti asunnottomiin tuottaa jatkuvasti
sellaista tietoa, jota ei muuten ole saatavissa.
Vailla vakinaista asuntoa ry antaa medialle
taustatietoa asunnottomuutta käsittelevien
aiheiden työstämiseen.

Vuonna 2019 järjestön viestintää ohjaa
viestintäsuunnitelma,
johon
sisältyy
kriisiviestintäohjeet. Viestintäryhmä jatkaa
toimintaansa.
Kaiken viestinnän tarkoituksena on tukea
järjestön tavoitteiden toteutumista. Viestintä ja

Vaikuttamisviestinnällä edistetään edunvalvonnallisia tavoitteita ja se on suunnattu
niin päättäjille ja medialle kuin suurelle
yleiselle ja yhteistyötahoillekin. Viestinnän
keinoina ovat kannanotot ja tiedotteet,
verkkosivut, mediayhteistyö, someviestintä
(Twitter, Facebook, Instagram) ja Asukki-lehti.
Palveluviestintä viestii järjestön matalan
kynnyksen
palveluista
ja
muista
asunnottomille suunnatuista palveluista. Sen
kohderyhmä ovat asunnottomat, asunnottomuusuhan alla olevat sekä heitä kohtaavat
tahot. Tavoitteena on, että kohderyhmät
saavat tarvitsemansa tiedon palveluista
elämäntilanteensa parantamiseksi.
Palveluviestintä tapahtuu somen, esitteiden ja
verkkosivujen kautta. Vuonna 2019 järjestön
palveluista tehdään mainosjulisteet matalan
kynnyksen toimipisteisiin.
Viestinnässä pyritään tehokkuuteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen: tuotettu materiaali
työstetään sopimaan eri viestintäkanaviin.
Viestinnän pohjamateriaalina hyödynnetään
järjestön raportointia ja eri kanaviin
tarkoitettuja materiaaleja kierrätetään. Lisäksi
panostetaan nopeaan reagointiin silloin, kun
asunnottomuus
nousee
keskusteluun
mediassa.
Nykyajan mediaympäristö on erittäin nopea ja
mediaseurannan rooli korostuu jatkuvasti,
joten sen kehittämistyötä jatketaan.
Mediaseuranta voidaan ostaa ulkopuolisena
palveluna. Yhdistyksellä on käytössä myös
Twitter
Analyticsin
ja
Tweetdeckin
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ilmaispalvelut. Twitter Analyticsin avulla
seurataan tviittien näkyvyyttä, klikkauksia ja
sivukäyntejä. Tweetdeckin kautta yhdistys
seuraa mm. muita asunnottomuudesta
tviittaajia sekä muuta aiheeseen liittyvää
keskustelua
Twitter-kanavalla.
Samaa
tehtävää palvelee Facebookin analyticstoiminnot sekä Facebook-sivulla näkyvät
tykkääjät, seuraajat ja keskustelijat.
Tärkeiden
kampanjoiden
yhteydessä
sosiaalisen median näkyvyyttä parannetaan
myös maksullisella mainonnalla.
Lehdistötiedote tai kannanotto lähetetään
kuukausittain vuonna 2019. Tiedotteissa
välitetään toiminnan kautta saatua tietoa ja
osallistutaan
poliittiseen
keskusteluun.
Vuoden alussa suunnitellaan teemoja, joita
tiedotteissa halutaan vuoden aikana nostaa
esiin.
Tiedottamiseen
käytetään
ulkopuolista
palvelua,
joka
lähettää
tiedotteet
automaattisesti koko valtakunnan medialle ja
tarvittaessa eri päättäjäryhmille. Palvelun
kautta voidaan seurata myös tiedotteiden
kiinnostavuutta. Lehdistötiedotteiden lisäksi
tiedotusta tehdään sosiaalisessa mediassa ja
nettisivuilla.
Uutiskirje
lähetetään
sidosryhmille neljännesvuosittain. Uutiskirjeen
pohjana hyödynnetään kvartaalikatsausta,
vuosikertomusta sekä tiedotteita ja muuta
viestintämateriaalia.

Vva
ry
vastaa
Asunnottomien
yön
tiedotuksesta
yhdessä
kansalaisliikkeen
toimijoiden
kanssa.
Viestintäyhteistyön
kehittämistä
jatketaan
helsinkiläisten
toimijoiden kanssa huomioiden järjestön oma
asiantuntijuus.
Järjestön
henkilökunta,
jäsenet
ja
vapaaehtoiset antavat lausuntoja medialle.
Median
kautta
tulee
myös
paljon
haastattelupyyntöjä. Järjestö auttaa lehdistöä
löytämään haastateltavan, joka haluaa ja voi
esiintyä julkisesti. Viestintäsuunnitelmaan

kirjataan periaatteet sille, miten haastateltavat
medialle välitetään.
Verkkosivuilta löytyy
ajantasainen tieto järjestön toiminnasta sekä
uusimmat tiedotteet ja kannanotot.
Verkkosivujen seurannassa käytetään Google
Analytics-palvelua.
Yhteisöviestinnässä jäsenistön suuntaan
siirrytään sähköiseen viestintään niiden
jäsenten osalta, joille tämä on luontevaa.
Uusilta jäseniltä kerätään sähköpostiosoitteet
ja myöskin vanhoja jäseniä pyydetään
toimittamaan sähköpostiosoite. Sähköisen
viestinnän on tarkoitus korvata perinteinen
jäsenkirje, jolloin voidaan tiedottaa laajemmin
toiminnasta esimerkiksi samoilla uutiskirjeillä
kuin sidosryhmille.

4.1.1 ASUNNOTTOMAN YKSINELÄJÄN
LEHTI ASUKKI VUODESTA 1987
Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen ja
edistäminen on yksi järjestön tavoitteista.
Järjestö
tuottaa
ja
julkaisee
tähän
tarkoitukseen myös perinteistä printtimediaa:
Asukki – asunnottoman äänenkannattaja lehteä. Digitaalinen viestintä ei koskaan
tavoita koko kohderyhmää ja lehden
tekemiseen osallistuminen on tärkeä kanava
asunnottomille ja asunnottomuutta kokeneille
osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Asukki-lehti julkaistaan 3-4 kertaa vuodessa ja
sitä voi myydä myös kadulla. Asukki-lehti
painetaan tabloid-muotoisena.
Lehteä
toimittaa
yhdessä
päätoimittajan
ja
toimitussihteerin
kanssa
joukko
vapaaehtoisia.
Toimituskollektiiviin
kuuluu
sekä
asunnottomia, asunnottomuutta kokeneita
että asunnottomuuskentällä työskenteleviä ja
aiheesta
kiinnostuneita
toimittajia
ja
vapaaehtoisia.

4.2 Muut julkaisut
Järjestö
tuottaa
toiminnastaan,
kampanjoistaan ja palveluistaan esitteitä ja
oppaita. Printatut esitteet tavoittavat niitä,
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jotka eivät aktiivisesti kykene käyttämään ja
etsimään tietoa netistä.

Twitterissä
näkyväksi.

Erilaiset oppaat, kuten Asunnottoman ABC,
Nälkäisen opas, Kun haet asuntoa, ja jos jäät
asunnottomaksi
sekä
kampanjaja
tapahtumaflyerit auttavat kävijöitä löytämään
palvelut paremmin. Asunnottoman ABC
päivitetään vuoden 2019 aikana uudempien
esitteiden pohjalta.

Asunnottomuutta kokeneet ovat osallistuneet
järjestön toimintaan koko ajan yhdessä
palkatun henkilökunnan kanssa. Vva ry:ssä
asunnoton nähdään ensisijaisesti aktiivisena
yhteiskunnan jäsenenä eikä vain auttamistyön
kohteena. Vva: lla ei käytetä asiakas-sanaa,
vaan puhutaan jäsenistä tai kävijöistä.

Toiminnanjohtajan
kokoamaa
Vailla
vakinaista
asiaa
–kuukausitiedotetta
käytetään tärkeiden asioiden tiedottamisessa
henkilökunnalle.
Vuosikertomukseen
panostetaan ja julkaisulla halutaan kertoa
rahoittajille ja sidosryhmille mahdollisimman
läpinäkyvästi järjestön toiminnasta ja siitä
mihin toimintaan annetut varat on käytetty.

Asunnottomuutta kokeneita voidaan palkata
järjestöön
töihin
tai
työharjoitteluun.
Vartiosaaren ja Soldiksen päihteettömissä
toimintakeskuksissa
vapaaehtoistyötä
tehdään yhteisöllisessä kontekstissa, ja monet
järjestön kävijöistä ovat löytäneet paikasta
itselleen vapaaehtoistyön toiminta-areenan.

4.3 Vapaaehtoistoiminta
Tavoite vuodelle 2019:
•

Vapaaehtoistoiminnalla
rakenteet

on

pysyvät

Järjestön toiminta pidetään mahdollisimman
avoimena jäsenille, kävijöille, vapaaehtoisille
ja toiminnasta kiinnostuneille. Järjestön
ylläpitämissä toimipisteissä ja tapahtumissa
voi
toimia
sovitusti
vapaaehtoisena.
Vapaaehtoisiin ja aktiivisiin kävijöihin pidetään
yhteyttä
järjestämällä
muun
muassa
säännöllisiä tapaamisia, jolloin vapaaehtoiset
pysyvät ajan tasalla järjestön toiminnasta ja
tutustuvat toisiinsa.
Vapaaehtoisille
tarjotaan
monipuolisia
tehtäviä sekä pidemmäksi ajaksi sitoutumista
vaativia vapaaehtoistöitä. Jäsenistölle ja
vapaaehtoisille järjestetään 2-4 yhteistä
tapahtumaa.
Opiskelijoille
tarjotaan
mahdollisuuksia suorittaa erilaisia opintoihin
liittyviä kursseja osallistumalla järjestön
toimintaan, kuten AMK- vapaaehtoistyökurssia. Sosiaalista mediaa käytetään
vapaaehtoisten
rekrytoinnissa
sekä
vapaaehtoisten ja tehtävien koordinoinnissa.
Samalla Facebookissa, Instagramissa ja

tehdään

järjestön

toimintaa

4.4 Asunnottomien yö 17.10
Asunnottomien yö on vuoden päätapahtuma,
jota Vva ry on mukana järjestämässä
Helsingissä yhteistyössä Asunnottomien yön
kansalaisliikkeen
kanssa.
Tapahtuma
järjestetään vuosittain YK:n köyhyyden ja
syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10.
Asunnottomien yön vuotuinen teema nousee
ajankohtaisesta
asunnottomuustilanteesta.
Asunnottomien Yö on kansalaisliike, joka
kokoaa yhteen useita toimijoita yhteiskunnan
eri sektoreilta. Kansalaisliikkeen toimijat
järjestävät Asunnottomien yön tapahtumia
ympäri Suomen. Vailla vakinaista asuntoa ry
on yhtenä järjestävänä ja koordinoivana
tahona mukana Helsingin tapahtumassa
vuonna 2019.
Vuonna 2019 tapahtuman suunnittelu
aloitetaan jo alkuvuodesta järjestön sisällä.
Järjestön sisältä kootaan tiimi suunnittelun
tueksi, päävastuun tapahtuman toteutuksesta
kantaa järjestösihteeri. Viestintäyhteistyötä
voidaan tehdä muiden toimijoiden kanssa,
mikäli Vva ry:n ajamat asiat huomioidaan
tiedotusyhteistyössä.

4.5 Jäsentoiminta
Vuoden 2019 tavoite:
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•

Jäsenet osallistuvat
toimintaan

ja

vaikuttavat

Asunnottomat ovat vapautettuja ensimmäisen
vuoden jäsenmaksusta. Monia jäseniä ei
tavoiteta uudelleen osoitteettomuuden vuoksi.
Jäsenistö koostuu pääosin asunnottomista tai
asunnottomuutta
kokeneista
järjestön
toimintaan osallistuvista henkilöistä sekä
yhteistyökumppaneista ja muista toimintaa
tukevista henkilöistä. Yhdistyksen virallinen
jäsenmäärä on pieni, koska kaikkia jäseniä ei
tavoiteta perinteisten kanavien kautta.
Asunnottomuus ilmiönä moninaistuu, jolloin
järjestön olisi tavoitettava myös uudet
asunnottomat tai asunnottomuusuhanalaisten
ryhmät, uudet halukkaat tukijäsenet ja
yhdistyksen
toiminnasta
kiinnostuneet
henkilöt.
Jäsenrekisteri
uusitaan
ja
jäsenistöltä
kerätään sähköpostiosoitteet.
Jäsenille
lähetetään jäsenkirje kahdesti vuodessa sekä
vuosikertomus ja tapahtumista tiedotetaan
verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kautta.
Monet jäsenet saavat tietoa tapahtumista
yhdistyksen matalan kynnyksen toimintojen
kautta. Jäsenille postitetaan tai toimitetaan
Asukki-lehti. Jäsenet voivat yöpyä nimelliseen
hintaan Vartiosaaren toimintakeskuksessa.
Asunnottomuutta kokeneita voidaan valita
yhdistyksen hallituksen jäseniksi, mikäli
henkilöillä itsellään löytyy kiinnostus ja valmius
tehtävää kohtaan. Tilaisuuksiin osallistuminen
toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella,
ja jäsenistön mielipidettä kuullaan myös
epävirallisissa
yhteyksissä,
jotta
mahdollisimman moni saa äänensä kuuluviin.
Jäsenet
voivat
osallistua
järjestön
päätöksentekoon
sääntömääräisissä
vuosikokouksissa, jotka pidetään keväällä ja
syksyllä.
Jäsenkokousten
yhteyteen
järjestetään jokin tapahtuma, joka houkuttelee
jäsenistöä paikalle.
Järjestö tarjoaa myös muita erilaisia
osallistumismahdollisuuksia, sekä toiminta-

areenan taiteilijoille ja muille sidosryhmille
puuttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Monet
haluavat osallistua lahjoittamalla vaatteita tai
rahaa.

5. HENKILÖSTÖ
HALLINTO

JA

5.1. HENKILÖKUNTA JA HALLITUS
Järjestön toiminnasta vastaa sääntöjen
mukaisesti
kuusijäseninen
hallitus
ja
toiminnanjohtaja. Hallituksen vastuu on
kasvaneen henkilöstömäärän ja budjetin
vuoksi
suuri
ja
hallituksen
jäseniltä
edellytetään kykyä ymmärtää talouteen sekä
raportointiin liittyviä asioita. Taloushallinto
ostetaan taloussihteerin töitä lukuun ottamatta
ulkopuoliselta palveluntuottajalta.
Palkatun henkilöstön määrä on tällä hetkellä
32, joista suurin osa toimii matalan kynnyksen
välittömässä
auttamistyössä
sekä
asumisyksiköissä. Henkilöstön rekrytoinnissa
painotetaan
kykyä
osallistua
järjestön
strategian mukaiseen työhön.
Henkilökunta kokoontuu neljännesvuosittain
toimipisteittäin palaveriin arvioimaan toimintaa
sekä kaksi kertaa vuodessa kehittämispäiville.
Koko toiminnan arviointi tehdään edellisen
vuoden päätyttyä vuoden 2019 alussa.
Työvaliokunta
kokoontuu
neljä
kertaa
vuodessa.
Henkilöstön
hyvinvointiin
panostetaan
työnohjauksen ja työterveyshuollon kautta
sekä kiinnittämällä huomiota työolosuhteisiin
ja työilmapiiriin. Henkilöstö voi tilata ennalta
sovitun määrän kulttuuri- ja liikunta- tai
työmatkaseteleitä sekä hierontaa mikäli
taloustilanne sallii. Seteleistä peritään
omavastuuosuus. Työnantaja järjestää kaksi
työhyvinvointipäivää vuoden aikana.
Vertaisryhmä kokoontuu tarpeen mukaan ja
vetovastuuta voidaan jakaa muidenkin
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järjestöjen kesken. Ryhmä pohtii mm.
vertaistyöntekijöiden jaksamista, koulutustarpeita sekä kutsuu tarvittaessa järjestön
johtoa paikalle.

5.2 TALOUS
Järjestö hakee rahoitusta vuodelle 2019
STEA:lta, säätiöiltä, Helsingin kaupungilta,
Espoon ja Vantaan kaupungeilta kaupungilta.
Vva ry on yleishyödyllinen järjestö, joka voi
toimintansa tukemiseksi kerätä varoja.
Järjestö hakee uuden rahankeräysluvan
31.3.2019 päättyvän tilalle.
Raha-automaattiyhdistys (nyk. STEA) on
rahoituksellaan mahdollistanut Vva ry:n
toimintaa useita vuosia, mutta oman
varainhankinnan avulla voidaan varmistaa,
että yhä useammalle järjestyy mahdollisuus
itsenäiseen asumiseen; omaan kotiin.
Järjestö käyttää talouden- ja kirjanpidossa
ulkopuolista tilitoimistoa sekä virallista
tilintarkastajaa.
Järjestö
on
palkannut
taloussihteerin vuonna 2016. Hallitus valvoo
varojen käyttöä ja seuraa neljännesvuosittain
ja tarvittaessa kuukausittain Vva ry:n talouden
toteutumista. Järjestöllä on talous-, johto- ja
hankintasäännöt,
joilla
on
vahvistettu
euromääräiset rahat hankinnoille.
Hallituksen
jäsenille
voidaan
maksaa
työskentelystä
pieni
kokouspalkkio.
Vapaaehtoisille voidaan maksaa toimintarahaa
verotuksessa
ja
avustuslainsäädännössä
määritellyin
ehdoin.
Henkilökunta voi osallistua toimipisteittäin
ryhmätyönohjaukseen.

5.3 Varainhankinta
Järjestön tekee varainhankintaa ja tarjoaa
yrityksille vaihtoehtoja tukea mm. järjestön
matalan kynnyksen toimintaa. Varainhankintaa tehostaa mm. sosiaalisen median
kautta järjestötoiminnan näkyväksi tuova
viestintä ja kampanjointi. Yhdistys voi myös
tarjota mainostilaa järjestöä tukeville yrityksille
ja tahoille.

2019 vuonna järjestetään Sumppitempaus ja
mahdollisesti muita tempauksia, tapahtumia ja
kampanjoita.
Osa järjestösihteerin työpanoksesta kohdennetaan varainhankinnan toteuttamiseen.

Järjestöllä on valtakunnallinen keräyslupa
RA/2017/814 joka on voimassa 28.8.201731.3.2019 koko Suomessa Ahvenenmaata
lukuun ottamatta.
Lahjoitustili: FI95 8000 1770 5353 01
Kerätyt varat käytetään matalan kynnyksen
suoraan auttamistyöhön, Vartiosaaren ja
Soldiksen toimintaan (matalan kynnyksen
päihteettömät
virkistyspaikat),
Yökeskus
Kalkkersin jokaöiseen aukioloon, Asukkilehteen sekä asumisyksiköiden asukkaiden
osallistumismahdollisuuksien
lisäämiseen.
Rahankeräystavat
ovat
internetissä
vetoaminen ja lahjoitus sekä tekstiviestilahjoitus. Kerätyt varat käytetään vuoteen
2022 mennessä

TOIMINNAN ARVIOINTI JA
RAPORTOINTI
Kehittämistoiminnan tavoitteet vuodelle 2019:
•

•

•

Järjestössä kehitettävät palvelut ja
toiminnot vastaavat paremmin
kävijöiden tarpeisiin
Asunnottomien ja asunnottomuutta
kokeneiden osaaminen on
hyödynnetty järjestön
kehittämistoiminnassa
Verkostohankkeiden
tuloksia
on
hyödynnetty toiminnassa

Arviointi toteutetaan pääosin järjestön omana
työnä vuonna 2016 tehdyn arviointisuunnitelman mukaisesti käyttäen ARTSIhankkeessa kehitettyjä malleja. STEA:n
tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksen
tekemiseen voidaan ostaa ulkopuolista apua.
Raportointia
selkeytetään
ja
yhdenmukaistetaan yhdessä työntekijöiden kanssa.
Yhdistyksen työntekijät voivat osallistua
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rahoittajan ja muiden yhteistyökumppaneiden
tarjoamiin arviointikoulutuksiin. Projektien ja
toimintojen arvioinnissa voidaan käyttää
yliopiston tutkijoiden sekä oppilaitosten
opinnäytetöitä. Vva ry:ssä työharjoitteluaan
suorittavat opiskelijat varmistavat jatkuvan
työn sisältöjen tarkistamisen. Vva ry:n
henkilökunta voi osallistua koulutuksiin
koulutussuunnitelman
mukaisesti.
Työtä
kehitetään
jatkuvasti
koulutuksen,
työnohjauksen,
kehittämispäivien
ja
arviointisuunnitelman sekä osavuosiarvioinnin
avulla.

6. ASUMISPALVELUT
Vailla vakinaista asuntoa ry ylläpitää
tarkoituksensa
toteuttamiseksi
asumistoimintaa. Järjestöllä on tällä hetkellä kaksi
asumisyksikköä, joissa on yhteensä 92
asuntoa. Asumisyksiköt toimivat asunto ensin
-periaatteen mukaisesti. Asukkaat tulevat
asumaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston kautta. Järjestö tuottaa
asuntoihin
tukipalvelut.
Sällikotiasumisyksikössä järjestö lisäksi vuokraa tilat
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöltä, ja
toimii
asukkaiden
vuokranantajana.
Asumisyksikköjen
palvelutuotannon
haasteena on saada palvelutuotot kattamaan
kulut, toimeentulotuen siirto Kelaan sekä
palveluiden omavastuuosuuksien saaminen
asukkailta.
Asunnottomien
palveluiden
tuottajat jatkavat yhteistä vaikuttamistyötä
palveluiden mahdollistamiseksi.
Asumisyksiköiden henkilökunta osallistuu
säännöllisesti työnohjaukseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja sitä kehitetään
työssä viihtyvyyden parantamiseksi. Asukkaat
voivat osallistua mm. uusien työntekijöiden
haastattelutilaisuuksiin.

7.1 Junailijankujan
asumisyksikkö
Järjestö
on
toiminut
Junailijankujan
asumisyksikössä palveluntuottajana vuoden
2015 alusta. Junailijankujan yksikössä on 67
asuntoa ja se sijaitsee Pasilassa. Vuoden
2019
aikana
jatketaan
arviointija
jatkoasuttamisprosessia sekä keskitytään
toiminnalliseen aktivointiin. Rakennus, joka on
asumisyksikön
käytössä,
on
todella
huonokuntoinen ja vaatii jatkuvaa korjaamista,
mikä on pois asukkaiden ja työntekijöiden
hyvinvoinnista.
Helsingin
kaupunkia
pyydetään reagoimaan talon huonoon
kuntoon. Talo on kooltaan myös suuri, joka
aiheuttaa tukityölle omat haasteensa.
Vuonna 2019 asumisyhteisössä toteutetaan
kolmen kuukauden mittainen Toimekashankkeen kehittämisjakso, jonka ajaksi
yhteisöön palkataan erillinen kehittäjätyöntekijä, joka keskittyy toiminnalliseen
työhön sekä vertaistyön kehittämiseen yksikön
toiminnassa.
Toimekas-hanke toteutetaan
yhdessä usean järjestön kanssa vuosina
2017-2019. Jos hanke saa lisärahoituksen
Stea:lta kehittämisjakso toteutetaan puolen
vuoden mittaisena vuosien 2019-2020 aikana.

7.2 Sällikodin asumisyksikkö
Sällikoti toimii Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiön
tiloissa
Helsingin
Alppilassa.
Sällikodin asukkaat ovat pääosin iäkkäitä
miehiä ja monilla on toimintakyvyn rajoitteita.
Suurimmalle osalle Sällikodin asukkaista
asumisyksikkö on koti, josta ei enää olla
muuttamassa
vähemmän
tuettuun
asumismuotoon. Sällikodissa on 28 asukasta.
Sällikodin
miehet
hyötyvät
korttelin
yhteisöllisestä toiminnasta sekä osallistuvat
aktiivisesti
Kansalaistoiminta-areenan
tapahtumiin. Sällikodin toiminnassa tullaan
vuonna 2019 panostamaan aikaisempien
vuosien
tapaan
kodinomaisuutta
ja
yhteisöllisyyttä luoviin toimintamuotoihin sekä
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asukkaiden
erilaisiin ai

fyysisen

kunnon

heiketessä

Käytettyjä toimintamuotoja ovat viikoittaiset
tietokilpailut, iltakahvit, yhteisökokous ja
asukkaiden laittama lounas kerran viikossa,
yhteiset retket ja varsinkin kesällä pihalla
tapahtuva
grillaaminen.
Vapaaehtoisten
asukkaiden aloitteesta aloitetaan aamupuuron
valmistaminen
ja
viikonlopun
ruuanvalmistusrinki.
Terveydenhuollon
järjestäminen
ja
turvaaminen ovat myös keskeisellä sijalla
Sällikodin tukityössä asukkaiden iän ja
elämänhistorian takia. Asukkaiden hoivantarpeen lisääntyminen suhteessa tuen
määrään, on tuonut muutoksia työn sisältöön.
Työn sisällön kehittämistä vastaamaan
asukkaiden tarpeita jatketaan yhdessä
henkilökunnan kanssa.

Hyväksytty
syysvuosikokouksessa 27.9.2018
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