Lehdistötiedote:

Asunnottomien yö Espoossa 17.10. 2012
Presidentti Niinistö sytyttää tulen
YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vietetään nyt jo 15. kertaa
Asunnottomien yötä. Espoon tapahtumassa perinteisen Asunnottomien yön tulen sytyttää
tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tapahtumat ja tulet eri puolilla Suomea muistuttavat
asunnottomien asemasta ja siitä, että jokaisella on oikeus vakinaiseen asuntoon, omaan
kotiin. Espoossa halutaan tänä vuonna nostaa esille nuorten asunnottomuus, sen
poistamiseksi tehdyt toimet ja asumiseensa tukea tarvitsevien osallisuus palvelujen
kehittämisessä.
Espoon tapahtumassa Arska, Pelle Miljoona ja paljon muuta
Asunnottomien yö järjestetään Espoon keskuksessa Espoontorilla 17.10.2012 klo 16 - 21 ja
Villa Apteekissa (Pappilantie 5) klo 21 - 24. Toritapahtumassa on tarjolla monenlaista
evästä ja lämpimiä vaatteita, polkupyörän arvonta ja tietoa asumispalveluista. On myös
paljon musiikkia, kuten Pelle Miljoona, Uolevis Blues, Three Angels ja Teleks. Suoja-Pirtti ry
luovuttaa Arska patsaan henkilölle tai ryhmälle, joka on avannut aktiivisesti keskustelua
asunnottomuudesta tai tehnyt aihepiiriin liittyen yllättäviä ja yleisempää innostusta
herättäneitä hankkeita. Perinteiset Asunnottomien yön tulet sytyttää presidentti Sauli
Niinistö. Illalla Villa Apteekissa on seurakunnan järjestämä ehtoollishartaus ja mahdollisuus
diakonien kanssa keskustelemiseen.
Espoon tavoite asunnottomuuden poistaminen
Vuoden 2011 marraskuussa Espoossa tilastoitiin asunnottomia 624, joista
pitkäaikaisasunnottomia laskettiin olevan 336. Nuoria alle 25-vuotiaita asunnottomia oli
Espoossa 116, joista pitkäaikaisasunnottomia 21.
Valtakunnalliseen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmaan osallistuvan Espoon
kaupungin tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä ja
tehostaa asunnottomuuden ennalta ehkäisyä. Viimeksi kuluneen vuoden aikana
Espooseen on valmistunut 168 uutta tuki- ja palveluasuntoa pitkäaikaisasunnottomille.
Olarinluoman vastaanottokotiin on valmistunut palveluasuntoja, lisätty tuetun asumisen ja
tilapäismajoituksen paikkamäärää. Helsingin Diakonissalaitoksen uusi asumisyksikkö,
Kuninkaankallio, tarjoaa tuki – ja palveluasumista 110 espoolaiselle pitkäaikaisasunnottomalle. Saunalahden S-asunnoissa tuetun asumisen piirissä on 22 nuorta.
Asunnottomuuden ehkäisemiseksi Espoonkruunu Oy/Espoon Asunnot Oy on palkannut
lisää asumisneuvojia. Asunnonsaannin ohessa ihmiset tarvitsevat elämäänsä sisältöä, jota
voi löytää esim. erilaisissa ryhmätoiminnoissa.
Myös nuoret asunnottomat tarvitsevat asumiseen liittyviä tuen ja neuvonnan lisäksi
elämäänsä muutakin sisältöä ja elämänhallinnan vahvistamista. Erilaisia
toimintamenetelmiä on kehitetty yhdessä nuorten kanssa asunnottomuus- ja
syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi. Asunnottomien nuorten tavoittamiseksi kehitetään
myös etsivää työtä.
Tapahtuman järjestävät Askel/Kalliolan setlementti, Espoon kaupunki, Espoon
mielenterveysyhdistys Emy ry, Hyvä Arki ry, Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Olarin
seurakunta
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