
Raportti Asunnottomien yöstä Hakaniemen torilla ja Elokololla su-ma 17.-18.10.2010

1  YLEISTÄ 

Asunnottomien yö –kansalaisliikkeen toiminnan kokonaisvastuuta kantaa Vailla vakinaista asuntoa (VVA) ry. 

YK:n köyhyyden js syrjäytymisen vastaisena päivänä pidettyjen yötapahtuman yleistunnus oli ”Hullut päivät – 
asunnottomat yöt!”. 

Kunnon Elämä ry vastasi edellisvuosien tavoin Helsingissä Hakaniemen tapahtuman ja osin 
Elämäntapaliiton Elokolon toimintojen toteutuksessa luvista ja talousvastuusta. VVA oli Hanna Piiraisen 
avustuksella hyvänä kumppanina myös tapahtuman suunnittelussa.
 

2  VALMISTELUISTA: 

Tapahtuman valmistelua suoritettiin viidessä avoimessa palaverissa (28.4., 15.6., 19.8., 8.9. ja 30.10.), joista 
osa sisälsi muitakin, kuten valtakunnallisia tai muualla pääkaupunkiseudulla koskevia tapahtumia. Lisäksi oli 
kolme muuta pikapalaveria Elokolon ja Hakaniemen järjestelyjen vuoksi.

Viranomaislupia tai –ilmoituksia tehtiin kaupungin rakennusviraston, terveystarkastajien ja palo- ja 
pelastustoimen lisäksi poliisille. (Myönteisenä yllätyksenä oli rakennusvirastolle tehdyn ennakkokyselyn 
aiheuttaneen jo lupapäätöksen, joka oli poikkeuksellisen sujuvaa byrokratiaa.)

Valmistelut vauhdittuivat jo perjantaista alkaen sillä Lidl lahjoitti pyydetyn ruoan sijasta vaatteita. (Niiden 
jakelu siirtyi siksi osin seuraavalle viikolle ja muihin Helsingin kohtaamispaikkoihin.) Ruoan saanti kaupoista 
oli aiempaa niukempaa.  Mainittakoon HOK-Elannon lahjoittaneen ensikerran kassillisen kahvia ja mukeja 
Hakaniemeen. Muutamista kaupoista saatuja tuotteiden lisäksi leipää antoi Pelastusarmeija. 

3  OHJELMASTA: 

a) Tapahtuman kulku:

- 16.00 Mielenilmaus asumisen puolesta! (vastaavana Vastavoima-ryhmä.)
- 17.00 Vapaata sanaa asumisesta – sanansäilää EU:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen vuoden 
aatteista ja puutteista. Johdattelijana Juhani Haapamäki, VVA. Puheenvuoroja käytettiin toistakymmentä. 
Taiteilija Hilma lauloi sattuvin sanoituksin yleisön sydämiin. 
- 18.30 Stadin juhlaorkesteri 2010: orkesterinjohtajana Timo Seppänen.
- 19.00 Asunnottomien yön tuli syttyi 12. kerran! Sytyttäjänä oli Asukki-lehden päätoimittaja Pekka Peltomäki. 
Avajaistulen sytytystä juhlisti Free Feenixin tuliryhmän vaikuttava tulisoihtuesitys.  
- 19.15 Hiertävä kivi – asunnottomuudesta muistuttavan kiertävän kiven 4. luovutusinfo. Saatesanailijana: 
Antti Honkonen, Elämäntapaliitto/Kunnon Elämä. 
- 20.00 Helsingin Työttömien (HeTy) soppatykki.
- 20.30 Bastet -itämaisen tanssin ryhmä. 
- 21.00 Paleface ”vastarannan kiisken” räväkkää ja yhteiskunnallisesti purevaa hiphop-räppiä.
- 21.30 So Long Sisters -bändi.
- 24.00 Asunnottomien yön 7. saappaanheittokisa (jokaisesta asunnottomuusvuodesta voi saada puoli metriä 
bonusta, jossa mukana ennätysosanotto 13 miestä ja 5 naista. Saapassankareiksi tulivat Obelix ja Päivi.)
Lisäksi oli paljon muuta ohjelmaa ja tarjontaa klo 19.30 – ma klo 06.00 välillä, kuten:
- Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta ohjelmaa, (mm. Tulikansa ja Nooran bändi) sekä näkemyksiä 
EU:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen vuoden teemoista (4 isoa seinätaulua).
- Sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö Stydi ry:n jäsenet esittivät persoonallista ohjelmaa ja näkemyksiä 
EU:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen vuoden teemoista, avustivat yökahvilan ylläpidossa ja keräsivät 
asunnottomuutta kokeneilta asiantuntijalausuntoja. 
- 18.30-22.00 välillä Tanja Konsteniuksen ”Kadotetut” -multimediaesityksiä videotykityksenä.
- 17-22 Potilas- ja sosiaaliapu ry:n neuvontapistettä esitteli p.j. Heikki Päivike. 
- Aiheeseen sopivana yllätysohjelmana oli mm. Teatteri Poleemin esittämät puhuttelevat sketsit 
Vaasanpuistikko ja Ajatuspoliisi. 
- Vailla vakinaista asunto ry:n toimijat tarjosivat puolijoukkueteltan lämpöä sekä soppatykki- grilliruokaa.
- Yön aikana otettiin lahjoina vastaan muutamia makuupusseja VVA:n teltalla, jossa oli myös ruokatarjoilua.
- Kahvio toimi ilmaistarjoiluna illasta aamuun asti. 



- Olennaista olivat keskustelua asunnottomuudesta ja sen poistamiskonsteista joita pohdittiin läpi yön. 
- 6.00 Tulet sammuivat...
Hakaniemen torin tapahtumaan osallistui arviolta n. 700 eri henkilöä. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy.

b) Muuta:

- Helsingin Elokolo, (Toinen linja 31) oli auki kello 24 asti.
- Tasavallan presidentti Tarja Halonen oli puolisonsa Pentti Arajärven kera yössä mukana, niin torilla kuin 
Elokolossa keskustellen ja kuulostellen yhteensä puolentoista tunnin ajan erilaisten yökulkijoiden ja –
toimijoiden kanssa.
- Järjestyksenvalvojina oli kaikkiaan 5 eri ihmistä.  (Viisi vuotta aiemmin koulutetut omat 
järjestyksenvalvojakortin omanneiden kortit olivat vanhentuneet syyskuussa, joten teki tiukkaa saada edes 
viisi järjestyksenvalvojaa.) Poliisia ei tarvinnut pyytää paikalle, pikkuongelmat selvisivät puhumalla.
- Jos kansalainen ei päässyt mukaan, toivottiin heidän sytyttävän kotonaan kynttilän tasan klo 19 niin ovat 
yövaloketjussa mukana. 
- Lisäksi yllytettiin seuraavien tekstiviestien lähettämiseen: Hei, sytytä su 17.10. klo 19 kynttilä koti-
ikkunallasi. Olet mukana Asunnottomien yön tuliketjussa! Netti: www.asunnottomienyo.fi
- Asiaamme saatiin julkisuuteen jo aiemmin syksyllä lehdissä.  Tapahtumailtana kaikki TV-kanavat toivat 
edes jotenkin asian esille, vähintään ennakkoon tehdyin ohjelmin.  MTV3 teki suoran haastattelun 
pääuutisiinsa torilta. HS otti 25.10. pääkirjoituksessaan ”Asunnottomuus kasvaa, vaikka ohjelma etenee” 
kantaa yössä tuotuun problematiikkaan.
(- Todettakoon ”Hiertävä kivi” –asunnottomuudesta muistuttajan neljännestä kohteesta olleen vastakkaisia 
mielipiteitä.  Yötoimijoiden keskinäisten ristiriitojen välttämiseksi muistuttajakiven saajaksi joutui Espoon 
kaupungin tai eräiden ministereiden sijasta Turun kaupunki.  Tosin Turku oli ehdottomasti paras ehdokas ja 
saaja sillä se on hoitanut viimevuosina asunnottomuuden torjunnan huonosti.  Itse Hiertävä kivi luovutettiin 
samana iltana Turun kaupungille sikäläisen Elokolon edustalla. Kiven vastaanotti valtuuston puheenjohtaja 
Jukka Mikkola. Luovuttajina olivat turkulaiset yhteistyökumppanit Jukka Kärkkäinen ja Matti Siltanen.) 

4 TOIMIJOISTA: 

Käytännön järjestelyvastuuta kantamassa olivat Kunnon Elämä ry:n, Elokolon ja VVA:n lisäksi mm. Etelä-
Suomen Vasemmistonuoret, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Helsingin Työttömät (HETY) ry, 
Korson Kaiku ry:n Konkarit, Potilas- ja sosiaaliapu ry. 

Erittäin suuri apu ja kiitos kuuluu Metropolia-opiskelijoille ja opettajalleen Päivi Eskelinen-Roosille sekä Stydi 
ry:n aktiiviselle jäsenistölle.  Lisäksi apuna oli useita yksityishenkilöitä erilaisissa tehtävissä, kuten Matti 
Silvonen järjestyksenvalvojien esimiehenä. 

Korvaamaton toimija oli jälleen Kunnon Elämä ry:n työllistämä Kati Sinenmaa, hoitaen mm. Asunnottomien 
yö –nettisivun päivitykset. Netissä on kirjoituksia ja kuvia Hakaniemen tapahtumista (ja Asunnottomien yön 
tapahtumista myös muualta maasta). 

5 TALOUS 

Kunnon Elämä ry vastasi tapahtuman juridiikasta ja taloudesta. 

Stadin juhlaorkesteri saatiin taas ilmaiseksi esiintymään, mutta sen ehtona oli kovaäänislaitteisto ja 
esiintymispuitteisto lämmityksineen, josta aiheutui yli 2000 euron kulut. Entinen HKR eli nykyisen Stara 
laskutti palveluistaan yli tuhat euroa, koska tarvikkeiden vuokra-aika oli perjantaista maanantaihin, sisältäen 
arvokkaantuntuiset kuljetuskulut- Lisäksi tuli muita kuluja yli tuhannen euron edestä eli kokonaiskulut ovat 
edellisvuoden tapaan yli 4000 euroa. 

Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus tuki 2000 euron avustus, joka meni sellaisenaan teltan, 
esiintymislavan ja äänentoistolaitteiston vuokraan.

Kaiken kerjätyn ja talkoilla saadun ohella tarvittiin erilaista taloustukea, jossa merkittäviä kiitoksenkohteita 
ovat Elämäntapaliitto ry, Helsingin Seurakuntayhtymä, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry ja 
Helsingin kaupungin sosiaalitoimi + kulttuuritoimi, jotka tukivat Kunnon Elämä ry:tä, jolle jäi silti riittämiin 
maksettavaa ja selvitettävää.
 

Kiitosmielin kaikille yökyöpelöintiin osallistuneille ja edistäneille,  Helsingissä 10.11.2010, tapahtuman 
vastaavana: 

       Antti Honkonen, sihteeri, Kunnon Elämä ry.  Haapaniemenkatu 14, 2 krs. 00530 HELSINKI


