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YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen 

vastaisena päivänä 17.10. vietetään 

vuosittain Asunnottomien yötä. 

Tapahtumia on ympäri Suomea. 

 

Asunnottomien yön tapahtumia on 

toteutettu eri toimijoiden yhteistyönä 

lähinnä Vailla vakinaista asuntoa ry:n 

koordinoimana (VVA). Tapahtuma on 

suunnattu erityisesti asunnottomille, 

mutta samalla se muistuttaa kansalaisia 

asunnottomuuden ongelmista. 

 

Tapahtumissa eri tahot kokoontuvat 

illaksi ja mahdollisesti yöksi 

esittelemään asunnottomille tarjolla 

olevia tukimuotoja sekä antamaan 

konkreettista apua. Lisäksi usein on 

erilaista ohjelmaa, kuten puheita ja 

musiikkiesityksiä.  

 

Tapahtumaan osallistuttaessa kannatta 

olla aluksi yhteydessä Asunnottomien 

yön verkostoon 

(www.asunnottomienyo.fi) ja selvittää, 

onko alueella jo järjestäytynyttä 

toimintaryhmää.  
Tapahtumapaikkakunnat 2018: 

Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kerava, 
Kirkkonummi, Kotka, Kuopio, Lahti, Laukaa, 
Lohja, Mikkeli, Nokia, Oulu, Pirkkala, Pori, 
Porvoo, Raahe, Riihimäki, Salo, Tampere, 
Turku, Tuusula, Vantaa, Varkaus, Äänekoski 

Paikkakunnat vaihtelevat vuosittain. 
Tarkista oman paikkakuntasi tilanne 
nettisivuilta. 

 Kauppojen lahjoittaman hävikkiruuan jakelua Asunnottomien yössä  
 (Joonas Brandt / Punainen Risti)  

 

 

Punainen Risti asunnottomien yössä 

 

Tapahtumaa suunniteltaessa on aluksi hyvä selvittää, mitä 

muut tahot aikovat tapahtumassa järjestää ja mille on 

tarvetta. Toiminnasta riippumatta valaistu teltta tai muu 

katettu tila on hyvin suositeltava. 

Kokemuksen perusteella ainakin seuraaville asioille on 

kysyntää: 

• Ruokajakelu 

• Hygieniatarvikkeiden jako 

• Keskustelutuki 

• Ensiapu ja terveysneuvonta 

• Ilmainen kahvila (erityisesti lämpimässä tilassa) 

 

 

 

  Asunnottomuus Suomessa 
 

• Virallisen tilaston mukaan vuonna 2018 Suomessa oli 

noin 7000 asunnotonta. Tilastosta puuttuu vankilasta 

asunnottomiksi vapautuneet. 

• Erityisesti tulottomia tai pienituloisia nuoria, miehiä ja 

maahanmuuttajia 

• Syynä usein asumisen kalleus, sairaudet ja työttömyys 

 

•   
Miksi Punainen Risti on mukana? 
Punaisen Ristin tärkein tehtävä  
on inhimillisen kärsimyksen lievittäminen. 
Etusijalle asetetaan suurimaassa hädässä 

olevat.  
Asunnottomien yö on oivallinen tilaisuus 

toteuttaa tätä tehtävää. Punainen Risti haluaa 
kiinnittää huomiota myös 
asunnottomuusongelmaan, joka on yksi 
suurimmista köyhyyden aiheuttajista. 

 
Lisätietoja: Matti Hetemäki, Sosiaalitoiminnan suunnittelija, matti.hetemaki@punainenristi.fi, p. 040 536 7741 

Jari-Pekka Hietsilta, Sosiaalitoiminnan suunnittelija, jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi, p. 040 191 2697 

 
 

http://www.asunnottomienyo.fi/
mailto:matti.hetemaki@punainenristi.fi


 

  Asunnottomien yö 17.10.  
   Vinkkejä osallistumiseen 
 

 
 

 
 

 

Toimintaa Punaisen Ristin teltalla 
 

Teltalla voi järjestää esim. seuraavaa toimintaa: 
 

o Ruokajakelua 

o Jakamatta jäänyttä EU-ruokaa 

o Paikallisten kauppojen lahjoittamaa hävikkiruokaa  

o Esim. leipä, kasvikset, hedelmät ym. 

o myös muovikassit kannattaa pyytää kaupasta 

o huom. Laita lahjoittajat esille esim. teltan seinälle. Voit hyödyntää esim. 

aineistopankin pohjia. 

 

o Toiminnan esittelyä 

o ystävätoiminta, ruoka-apu, henkinen tuki, päihdetyö, HIV/seksuaaliterveys, 

terveyspisteet ym. 

 

o Henkistä tukea ja keskusteluapua 

 

o Päihdetyötä & HIV/Seksuaaliterveys-työtä 

o Jalkautuminen ihmisten pariin, keskustelu, Särkyvää-setin jakaminen 

 

o Terveyspiste, jos lämmin ja suljettu tila järjestyy 

 

o Ensiapupiste, johon voidaan yhdistää terveyspisteen 

 

o Kuumaa kahvia tai mehua; kahvila, jos lämmin tila järjestyy 

 

 

Huom.! Tapahtumassa saattaa olla paikalla median edustajia, jotka haluavat haastatella 

mukana olevia tahoja. Valmistaudu kertomaan, miksi Punainen Risti on mukana ja mitä teette 

tapahtumassa. Voit hyödyntää tässä paperissa olevia tietoja haastattelussa. 

 


