Asunnottomien yön kokous Elokolossa 2.10. 2012 klo 15:00
Liisa Juntunen: Alppikatu 25 – dokumentti ensi-illassa, kesto 25 min. Ensimmäinen näytös
klo 18:00, sen jälkeen pyörii läpi illan. Leffateltassa saatetaan näyttää myös muita
asunnottomuus-aiheisia dokumentteja (esim. Köyhien parturi).
Oranssi ry, Markku Rantala
- leffateltta, tuolit ja niiden kuljetus
- valonheittimiä ja muuta sähkötekniikkaa
Seurakuntayhtymältä saadaan 500 euroa.
Teemu Kaskela: - Kupla, jonka sisällä voi lähettää/kuvauttaa terveisiä päättäjille
Teemu Terho: - Sininauhasäätiön tiloissa grillausta
Saija Roininen, Kansalaistoiminta-areena Diakonissalaitoksen korttelissa jo päivällä
- Pariisin kodittomista kertova elokuva pyörii nonstoppina
- ”Mullakin On Oikeus Olla Täällä” –taidetyöpaja
- makkaran grillausta
- musiikkia
- mainostavat tapahtumassaan Asunnottomien yötä
Ehyt ry, Jiri Sironen
- tapahtumia eri puolilla Suomea
- Elokolo puolilleöin auki, samoin jokin näyttely
- hoitavat järkkäreitä ja ensiapua
Antti Honkonen
- taloudellinen ja juridinen puoli
- pyytänyt Palefacea tapahtumaan
- räppäri Eila 76-v esittää Asunnottomuusräpin
- joko Paleface tai Eila tulensytyttäjäksi
Kirsti Kangas on käytettävissä!
Titta Helsingin Klubitalolta + opiskelija Ronja Rusanen
- Kujaton-liivit
- Kallion korttelikeittiöt Hakaniemessä
- Tiksa juontajaksi ja paneelikeskustelun vetäjäksi, ollut myös itse asunnoton, esiintyvä
taiteilija
Sosiaalityön opiskelijoiden edustaja Eve: - taidepolku
opiskelijoiden asuntopulaan tarkoitettu Kontti esillä
VEPA auki aamukuuteen, tarjolla läskisoosia
Nuorisoasuntoliitto: - makuupussimielenosoitus
Myllypuron kirkko auki, tarjoaa saunan ja iltapalaa
Vasemmistoliitto (vai vasemmistonuoret?) pitää puoluemökkinsä auki,
haastavat myös muut puolueet tekemään niin.
Jiri Sironen tekee poliisille ilmoituksen
Vihreästä keitaasta tulee viisi järkkäriä + muita muualta. Vielä pari järjestysmiestä tarvittaisiin.
Ensiapu: Juhani VVA:lta, Tuulia Nummelin + 3 muuta puoleenyöhön asti.
Toinen Juhani Vva:lta lupasi olla koko yön.
Pekko vastaa sällikodin makkaranpaistosta?
Kello 15.30 telttojen kokoaminen, klo 5.30 niiden purkaminen
Hiertävä kivi -palkinto annetaan yhteisesti Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeille.

Tiistaina 27.11. 2012 klo 15:00 kokous Elokolossa

ASUNNOTTOMIEN YÖN KANSALAISLIIKKEEN KOKOUSMUISTIO

AIKA: 4. 9. 2012 kello 15:00, PAIKKA: Helsingin Elokolo
· Vinkki osallistuu myös tänä vuonna asunnottomien yöhön järjestämällä
avoimien ovien tapahtuman.
· Kujato, Kurvin alueen järjestötoimijat järjestää tapahtuman Sininauhasäätiön
tiloissa. Ohjelmassa musiikkia ja yhteinen ruokailu.
· Helsingin klubitalo osallistuu Hakaniemessä järjestettävän ”pop up”
ravintolan järjestelyihin. Klubitalolta ollaan oltu yhteydessä Mielenterveyden
keskusliiton tiedottajaan, jolla on yhteys Ismo Leikolaan, jota on pyydetty
tapahtuman juontajaksi.
· Kahvilateltta on perinteisesti ollut Etelä- Suomen Vasemmistonuorten
hoidossa. Hanna on yhteydessä piirisihteeriin ja kysyy onko VANUlla
kiinnostusta huolehtia kahvilateltasta myös tänä vuonna.
· Vapaaliikkuvuus ottaa kantaa paperittomien asunnottomien tilanteeseen
osallistumalla kulkueeseen omalla porukallaan.
· Keskustelua käytiin ajankohtaisista asunnottomuuteen liittyvistä asioista.
· Päätettiin tilata tarroja, Hanna tilaa.
· Vegaanimakkaroita toivottiin, Hanna kyselee.
· Julisteet ja käsiohjelma kootaan viimeistään kaksi viikkoa ennen
tapahtumaa.
· Hanna muistutti vielä Vantaalla järjestettävästä asunnottomuus-seminaarista
17.10. Hanna välittää seminaarikutsun as.yön listalle.
VALTAKUNNALLINEN ASUNNOTTOMUUSPÄIVÄ 2012-seminaari
Seminaarin Aika: 17.10. 2012 klo 9-16:30
Seminaarin Paikka: Tiedekeskus Heureka, Kuninkaalantie 7, Vantaa (Tikkurila), auditorio

ASUNNOTTOMIEN YÖN KANSALAISLIIKKEEN KOKOUSMUISTIO

AIKA: 16.8. 2012 kello 15:00, PAIKKA: Helsingin Elokolo
Käytiin läpi lyhyt esittelykierros ja edellisen kokouksen muistio.
• Hakaniemen tapahtuman valmistelut ovat käynnissä. Lava on vielä hakusessa, Antti Honkonen
selvittelee asiaa. Hakaniemeen suunnitteilla ” Pitkän pöydän yöjuhlat” jossa asunnottomat tarjoavat
päivällistä ”taviksille”, sekä elokuvateltta.
• Nuorisoasuntoliitto on mukana tänäkin vuonna. Tiedotuksellinen näkökulma ja aluiden osallistaminen mukaan tapahtumaan. Mahdollisesti järjestävät makuupussi mielenilmauksen uudelleen.
• Kallion seurakunta osallistuu tapahtumaan. Nina Klemmt on kysynyt avustusta tapahtumaan, mutta
seurakunnalta ei vielä olla saatu myönteistä rahoituspäätöstä. Nina on yhteydessä vielä seurakunta
yhtymään.
• Kujato, Kurvin alueen järjestötoimijat järjestää oheistapahtuman Vaasanaukiolle. Kaikki eivät
välttämättä lähde edes Hakaniemeen, joten Kujaton kävijät tavoittaa parhaiten heidän omalta
alueeltaan. Hilma esiintyy. Kurvin tapahtuma tarkentuu vielä ennen seuraavaa kokousta. Pyritään
välttämään päällekäisyyksiä esim. esiintyjien suhteen.
• Tapahtuman rakenteesta ja sisällöstä käytiin keskustelua. Tultiin siihen lopputulokseen, että on
hyvä jos tapahtuma laajenee tänä vuonna myös keskustaan ( Espan lavalle ja puistoon ) Hakaniemen
lisäksi, näin tapahtuman on mahdollista saada uudenlaista näkyvyyttä. Espalla järjestetään paneeli
keskustelu, jossa asunnottomuuden kokeneet asiantuntijat vastaavat päättäjien/kansalaisten ja
kuntavaaliehdokkaiden kysymyksiin. Kaikki ehdokkaat kutsutaan puoluetoimistojen kautta.
Hakaniemen tapahtumalle toivottiin vielä tarkennusta sisällön suhteen. Tapahtuman idea on tarjota
elämyksellinen kokemus asunnottomuudesta ja herättää havaitsemaan siihen liittyviä ilmiöitä.
Todettiin että vaikka paikalla on paljon asunnottomuuskentällä toimivia henkilöitä, tapahtuma
tavoittaa vuosittain myös uusia ihmisiä, jotka kohtaavat asunnottomuuden ilmiönä ensi kertaa.
Haasteena on saada ns. suuri yleisö innostumaan.
• Teemasta keskusteltiin. Tänä vuonna halutaan ottaa mahdollisimman positiivinen näkökulma
itsessään ikävään aiheeseen. Nostetaan esiin asunnoton kansalaisena ja yhteiskunnan täysvaltaisena
toimijana.
• Tulien sytyttäjäksi on ehdotettu Hannu Karpoa, Krista Kiurua, Timo Soinia, Paavo Arhinmäkeä
sekä Antti Honkosta, joka kieltäytyi. Päätettiin pyytää Hannu Karpoa ja sen jälkeen asunto-ministeri
Kiurua. Myös Heikki Harman nimi mainittiin.
• Tiedossa olevia oheistapahtumia on ainakin Suojapirtti ry:n asukkaiden haastattelujen pohjalta
koottu näytelmä, joka valmistuu 2013. Näytelmästä olisi mahdollista irrottaa muutamia valmiita
kohtauksia asunnottomien yöhön. Juha Mikkosen köyhyys aiheinen kirja julkaistaa syksyllä. Kallio
Kuntshalle 1-vuotis juhlat. Lisäksi KATU- kirja, sekä Alppikatu 25 dokumentti elokuvan ensi-ilta.
• Hiertävän kiven saajaksi ehdottiin asunnotonta henkilöä.
• Kansanedustajille lähetetään kutsu sitten, kun saadaan enemmän tietoa muiden kaupunkien
tapahtumista.

