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Asunnottomien yö muistuttaa:
Asuminen on perusoikeus
Jo perinteeksi muodostunutta Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n 
köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä ympäri Suomea. Espoossa yön 
teemana on nuorten asunnottomuus, sen poistaminen ja ”aktiivinen asuminen”. 
Tapahtumapaikkoina ovat Espoontori ja Villa Apteekki Pappilantiellä. Tarjolla on mm. 
keittoa, tietoa illan teemasta sekä musiikkia moneen makuun – yllätysvieraana Jippu. 

Asunnottomuus Espoossa
Tilastojen mukaan Espoossa oli vuonna 2010 yhteensä 525 asunnotonta. Vähennystä 
edellisestä vuodesta oli 15 henkilöä. Pitkäaikaisasunnottomia oli 329, vähennystä 59. 
Nuoria, alle 25-vuotiaita, heistä oli 86, joista 24 oli pitkäaikaisasunnottomia. Tilanne on 
hieman parantunut, mutta edelleen on liian monta vailla asumisen perusoikeutta. 

Pelkkä asunto ei riitä
Espoon kaupunki osallistuu laajaan Nimi ovessa -hankkeeseen, jonka puitteissa 
Espoossa keskitytään pitkäaikaisasunnottomien nuorten asumisasioiden 
järjestämiseen. Hankkeen ideana on kehittää ”asunto ensin” -periaatteella toimivia 
asunnottomuuden vähentämiseen ja sen ehkäisemiseen liittyviä palveluita. Lisätietoa 
osoitteesta www.asunto-ensin.fi.

Pelkkä asunto ei riitä silloin, kun asunnottomuuteen liittyy monenlaisen tuen, 
neuvonnan ja elämän hallintaan saamisen tarpeita. Näitä on usein opiskeluikäisillä ja 
nuorilla työikäisillä asunnottomilla. Espoossa kehitetäänkin yhdessä nuorten kanssa 
uusia, ”aktiivisen asumisen” toimintamalleja nuorten elämänhallinnan ja toimintakyvyn 
parantamiseen. Näin halutaan pysäyttää asunnottomuus- ja syrjäytymiskierre. 

Yhtenä toimivana esimerkkinä on Saunalahden Ässäkoteihin muuttavien nuorten 
ryhmä. Ryhmässä on haettu mm. valmiuksia tulevaan asumiseen sekä suunniteltu ja 
remontoitu kerhohuonetta. Muuton jälkeen ryhmän tarkoituksena on etsiä väyliä työhön 
ja koulutukseen tai ainakin löytää mielekästä tekemistä elämänhallinnan tueksi. 

”Aktiivinen asuminen” niin nuorille kuin vanhemmillekin asunnottomille mahdollistuu 
vain monen eri toimijan yhteistyöllä. Espoossa sosiaali- ja terveystoimen, 
työllisyyspalveluiden, järjestöjen ja seurakunnan sekä vapaaehtoisten ja kuntalaisten 
tekemällä yhteistyö sujuu ja on hyvästä syystä ylpeyden aihe. 

Nuorten asunnottomien uusia palveluja 
Vuonna 2011 Espooseen on valmistumassa 22 tukiasuntoa nuorille S-asuntojen 
vuokratalokohteeseen Saunalahteen. Nuorisoasuntoliiton Nal palvelut Oy:lta on ostettu 
ensiasuntoon muuttaville itsenäistyville nuorille asumisen tukea. Sininauhasäätiön ja 
Espoonkruunun Asunto ensin -pilotissa nuoret saavat vuokra-asunnon ja asumisen 
tuen. Voimanpesä -hanke järjestää nuorille kolmen kerran tiiviitä asumiskursseja, 
teemana ovat asumisen taidot, taloudenhoito, velvollisuudet ja oikeudet.



 Diakonissalaitoksen Kuninkaankallion asumisyksikköön on valmistumassa koti 108 
pitkäaikaisasunnottomalle, joista osa on nuoria. Tarjolla on sekä eritasoisesti tuettua 
että palveluasumista. Lisäksi kaikenikäisille mielenterveys- ja päihdeongelmaisille on 
valmistumassa Olarinluoman vastaanottokodin ja asumisyksikön yhteyteen 
laajennusosa, johon tulee 16 tukiasuntoa ja 22 palveluasuntoa. 

Mitä tapahtuu Espoossa sunnuntaina 17.10. 2011? 

Asunnottomien yö 17.10. 2011 Espoossa

Espoontori klo 16 – 21, Villa Apteekki klo 20.30 – 24.00
klo 16:00  Avaussanat 
klo 16:15 Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö: Nuorten aktiivinen 

asuminen ja asunnottomuuden poistaminen Espoossa
klo 16:30 Vesta feat. PurpleWings
klo 17:00 Tietoiskuja nuorten aikuisten asumispalveluista
klo 17:15 Stefan Piesnack – mies ja kitara
klo 17:30 Voimanpesä – Perheiden asunnottomuuden ehkäisy- ja tutkimushanke
klo 18:00 Vesta feat. PurpleWings
klo 18:45 Suoja-Pirtti ry luovuttaa Arskan patsaan taholle, joka on edistänyt 

asunnottomuuden ja päihdeongelmien lievittämisen asiaa
klo 19:00 Asunnottomien yön tulien sytytys - kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tarjolla lämmintä keittoa, soppatykki
klo 19:15 Arvauskilpailun palkintojen jako
klo 19:30 Jippu esiintyy
klo 20:30 Villa Apteekki (Pappilantie 5)aukeaa, iltapalaa ja lämpimiä vaatteita tarjolla
klo 21:30 Ehtoollishartaus Villa Apteekissa, keskustelumahdollisuus papin ja 

diakoniatyöntekijöiden kanssa
klo 24:00 Asunnottomien yö päättyy, Villa Apteekin ovet sulkeutuvat

www.asunnottomienyo.fi

Lisätietoja: Irene Ponkala-Karlsson, Askel/Kalliolan setlementti p. 040 7006141
Kaijus Varjonen, Nimi ovessa -hanke p. 043 8265251

http://www.asunnottomienyo.fi/

