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Arskan patsas asunnottomien jalkapallomaajoukkueen päävalmentajalle Timo Liekoskelle  

Päihdeongelmaisille asumispalveluja tuottava Suoja-Pirtti ry luovutti vuoden 2012 Arskan patsaan 
Suomen asunnottomien jalkapallomaajoukkueen pitkäaikaiselle päävalmentajalle Timo Liekoskelle 
Asunnottomien yön tapahtumassa Espoon torilla 17.10.2012.

Suoja-Pirtti  ry:n  hallitus  katsoo,  että  Timo  Liekoski  on  toiminut  vuodesta  2008  lähtien 
esimerkillisesti,  innostavasti  ja  pyyteettömästi  Suomen  asunnottomien  jalkapallomaajoukkueen 
päävalmentajana.  Asunnottomuutta  ja  päihdeongelmia  kokeneiden  ihmisten  jalkapalloharrastus 
vertaistoimintana laajenee Suomessa koko ajan. Vertaistoiminta on ollut monelle toipumisen tielle 
päässeelle ihmiselle verrattoman arvokas asia. Siihen on tarvittu myös aktiivista vapaaehtoistyötä 
tekevien  ihmisten  panosta.  Timo  Liekoski  onkin  omalta  osaltaan  tuonut  merkittävän  panoksen 
asunnottomien  ja  elämässään  kovia  kokeneiden  ihmisten  auttamiseksi  jalkapallon  avulla. Timo 
Liekoski loi komean valmentajauran Yhdysvalloissa, jossa hän on ollut mm. Yhdysvaltain miesten 
maajoukkueen  kakkosvalmentaja  sekä  toiminut  maan  jalkapalloliiton  valmennus-  ja 
kehityspäällikkönä.  Liekoski  on toiminut  myös  Suomen palloliiton  palveluksessa:  muun muassa 
futsal-maajoukkueen päävalmentajana, A-maajoukkueen apulaisvalmentajana sekä alle 17- ja 19-
vuotiaiden maajoukkueiden päävalmentajana. Asunnottomien maajoukkueelle hän on ollut pidetty, 
taitava ja kannustava päävalmentaja – kiistämätön osaaja jalkapallomaailman huipulta.

Ehdotuksen  Arskan  patsaan  luovuttamisesta  teki  Suoja-Pirtti  ry:n  hallituksen  jäsen,  vastaava 
sosiaalityöntekijä  Kalervo  Koskela.  Arskan  patsaan  saa  henkilö  tai  organisaatio,  joka  on 
yhdistyksen mukaan avannut aktiivisesti  keskustelua asunnottomuudesta.  Patsas ei ole tunnustus 
elämäntyöstä  tai  asunnottomuutta  ja  päihdehaittoja  korjaavien  organisaatioiden  toiminnasta. 
Tunnustuspalkinto jaetaan korkeintaan kerran vuodessa Suoja-Pirtti ry:n perustajan Arvo Parkkilan 
esimerkin innoittamana uusista, yllättävistä ja yleisempää kiinnostusta herättäneistä hankkeista tai 
esiintymisistä. 

Ensimmäisen Arskan patsaan sai vuonna 2002 ohjaaja Aki Kaurismäki elokuvastaan ”Mies vailla 
menneisyyttä” ja toisen vuonna 2005 kirjailija Reko Lundan kirjastaan ”Rinnakkain”. Kolmannen 
kerran  Arska  luovutettiin  vuonna  2006  Helsingin  yliopiston  ylioppilaskunnalle  myönteisestä 
kannanotosta  Hietaniemenkadun  palvelukeskuksen  perustamiseen.  Neljännen  kerran  Arska 
myönnettiin  vuonna  2008  Helsingin  Sanomien  kaupunkitoimitukselle  kunnianosoituksena 
asunnottomuutta ja siihen liittyviä sosiaalisia ongelmia koskevan monipuolisen tiedon tuottamisesta 
ja  asiallisen  keskustelun  ylläpitämisestä.  Suoja-Pirtti  ry:n  hallitus  myönsi  vuonna  2010 Arskan 
patsaan näyttelijä Jussi Lehtoselle, joka on esittänyt Shakespearen sonetteja neljän vuoden aikana 
erilaisissa  vanhusten  palvelutaloissa,  dementiayksiköissä,  vankiloissa  sekä  psykiatrisissa 
sairaaloissa  ja  asunnottomien  ja  päihteidenkäyttäjien  asumispalveluyksiköissä.  Vuonna  2011 
Arskan patsas myönnettiin Tarinaa ja tuntoa" –työryhmälle. Tarinaa ja tuntoa -produktio on paitsi 
korkeatasoinen ja koskettava esitys, myös esimerkki uudenlaisesta ja luovasta yhteistyöstä. Tarinaa 
ja  tuntoa  -esityksessä  musiikki  ja  teatteritaiteen  keinoin  esitetyt  tositarinat  kertovat  ihmisistä, 
päihteistä ja kierteestä. Varsinainen Arskan patsas on seissyt  vuodesta 2001 lähtien Lapinlahden 
puistossa Helsingissä. 
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