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Valtakunnalliset
Aikuissosiaalityön päivät
22. – 23.1.2015
Helsinki

YÖPAJA- ESITTELYT

Yöpajat pidetään 22.1.2015 klo 18 – 20 eri puolella pääkaupunkiseutua,
Yöpajoihin järjestetään opastus

Matinkylä-Olarin Asukastalo Kylämaja
Osoite: Asukastalo Kylämaja, Matinkatu 7, 02230 Espoo
max. 50 hlö

Asukastalo Kylämaja avasi ovensa lokakuussa 2011 Matinkylään ja avajaisissa paikka sai nimekseen Asukastalo
Kylämaja.

Kylämaja on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille Matinkylä-Olarin asukkaille niin kutsuttu matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana. Se on asukkaiden ja toimijoiden olohuone sekä kokoontumis- ja toimitila.

Asukastalosta löytyy olohuone joka toimii yleisenä kahvittelutilana, keittiö, itsehoitopiste, tietotupa sekä
erilaisia ryhmätiloja. Tilat sopivat esimerkiksi asukasyhteisö- ja verkostotapaamisiin sekä erilaisiin kerho- ja
ryhmätoimintoihin.

Kylämajaan voit tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden kanssa tai
osallistumaan toimintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti, Espoon kaupungin sosiaali- ja
terveystoimi sekä Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.
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Voimanpesä voimaannuttaa perheitä ja asukkaita Espoossa
Osoite: Voimanpesä, Kirstinharju 8 G, 02760 Espoo
max. 30 hlö

Voimanpesä on Espoon Järjestöjen Yhteisön hanke, jossa tehdään intensiivistä ja kokonaisvaltaista asiakastyötä
espoolaisten asunnottomuusuhan alla olevien perheiden kanssa.

Hanke edustaa uudenlaista matalankynnyksen palvelua, joka sijoittuu asumisneuvonnan, lastensuojelun ja
aikuissosiaalityön välimaastoon.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2009–2012) luotiin dialogiseen työotteeseen perustuva interventiomalli ja
hankkeen toisessa vaiheessa (2013–2017) tavoitteena on luoda asunnottomuutta ennaltaehkäiseviä käytäntöjä
ja lujittaa verkostoyhteistyötä.

Voimanpesän toimipiste sijaitsee Suvelassa, jossa asuu runsaasti maahanmuuttajia, tuoden työskentelyyn
lähiötyön näkökulman.

http://www.espoolaiset.fi/fi/ejy/kehittaminen/voimanpesa/

Nicehearts aikuissosiaalityön kumppanina Vantaalla
Osoite: Nicehearts, Unikkotie 2 C, 2. krs, 01300 Vantaa
max. 25 hlö

Vantaan Nicehearts ry toimii alueellisena Naisresurssikeskuksena. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on
tyttöjen ja naisten yhteisöllisen, omaehtoisen toiminnan tukeminen. Toiminnalla pyritään luomaan
pitkäkestoisia naisten ja tyttöjen keskinäisiä verkostoja sekä edistämään eri kulttuuristen ja eri-ikäisten tyttöjen
ja naisten kohtaamista arjessa.

http://www.nicehearts.com/

Helsingin Diakonissalaitoksen Kansalaistoiminta-areena
Osoite: Alppikatu 2, Elim-rakennus, ovi 10, 00530 Helsinki
max. 6 hlö

HDL:n Alppikadun ilmapiiriä ja ulkoasua muutettiin keväällä 2014 ja muutetaan jatkossakin positiivisemmaksi
pohjautuen mm. HDL:ssä vuodesta 2009 alkaen toteutettujen yhteisövalmennuksien metodein ja keinoin.
Tässä muutoksessa tulee kuuluviin sekä asiakkaiden, että työntekijöiden ääni ja näin ilmapiiri muuttuu monin
tavoin myönteisemmäksi ja hedelmällisemmäksi.

Yöpajassa teemme harjoituksen, jossa muutamme fyysistä ja mentaalista todellisuutta.

Lisäksi Kansalaistoiminta-areenan toiminnan esittely.

https://www.hdl.fi/fi/toiminta/kansalaistoiminta/26-kansalaistoiminta-areena
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Vapaaehtoistyöstä mielekkäitä palveluita ja osaamisen karttumista
Osoite: Metropolia AMK, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, juhlasali P460
max. 40 hlö

Yöpajassa käsitellään Metropolia ammattikorkeakoulun KAMU-hankkeen (2013-14) kokemuksia siitä, miten
järjestelmällisellä yhteistyöllä oppilaitoksen kanssa voidaan toisaalta tarjota uudenlaista, henkilökohtaista ja
joustavaa palvelua eri tilanteissa ja toisaalta miten vapaaehtoistyö voidaan liittää mielekkääksi osaksi opintoja.
Toiminta perustuu Service Learning -ajatteluun, josta hankkeessa kehitetään Suomeen soveltuva toimintamalli.

KAMU-hankkeen pilottiprojektissa toiminnan ytimessä olvat KAMU-parit, jotka muodostetaan Keskuspuiston
ammattiopiston maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista ja Metropolian sosionomiopiskelijoista. KAMU-
toiminta tarjoaa Keskuspuiston opiskelijoille tukea kielen oppimiseen, uusien harrastusten hankkimiseen ja
muuhun kotoutumiseen. Metropolian opiskelijoiden opintoihin taas sisältyy vapaaehtoistyön jakso, jonka
pystyy suorittamaan toimimalla KAMU-parina. Se tarjoaa mahdollisuuden hankkia syvällistä ymmärrystä
esimerkiksi oppimisvaikeuksista ja maahanmuuttajien kokemuksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja
vapaaehtoistyön toimintaperiaatteista.

KAMU-yhteistyössä Kalliolan setlementti tarjoaa koulutusta ja ohjausta KAMU-toimintaan osallistuville
opiskelijoille. Prosessia tukemaan on kehitetty myös toiminnallisia pelejä ja draamamenetelmiä sekä oppaita
niin vapaaehtoistoimijoille kuin oppilaitoksillekin. Yöpajassa voidaan keskustella lisäksi Service Learning -
toimintamallin soveltamisesta erilaisiin tilanteisiin.

http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hyvinvointi-ja-toimintakyky/kamu/

Ruoanjakotoiminta - eri ratkaisuja pääkaupunkiseudulla
Osoite: Myllypuro, Asukastalo Mylläri, Kiviparintie 2 J, 00920 Helsinki

max. 35 hlö

Yöpajassa kokoonnumme kuulemaan ja keskustelemaan ruoanjakotoiminnasta
käytännöntyöntekijöiden, kokemusasiantuntijan, tutkijan sekä sosiaalityön opiskelijan tekemän
käytäntötutkimuksen näkökulmista.

Ajankohtaisesta leipäjonotutkimuksesta kertoo tutkija Maria Ohisalo.

Yöpajassa tutustutaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön leipäjonoihin
jalkautuneiden sosiaalityöntekijöiden työhön sekä toisena ratkaisuna esitellään Vantaan EU-
rahoitteinen Yhteinen pöytä -projekti.

Yhteinen pöytä -projektissa luodaan Vantaan kaupungin alueella toimiva laaja hävikkiruoan logistiikan
ja ruoka-avun jakamisen toimintamalli, jossa ihmisten osallisuutta vahvistetaan ilmaisen ruoan
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ympärillä kansalaistoiminnan keinoin. Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana Vantaan
seurakuntayhtymä, Vantaan kaupunki, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä ruoanjakotoimintaan
osallistuvat tahot. Vantaalla projektia koordinoi kuntalaispalvelut ja aikuissosiaalityö on osa
yhteistyöverkostoa.”

Hietaniemenkadun asunnottomien palvelukeskus
(HUOM. Yöpajan osallistujamäärä on täyttynyt)
Osoite: Hietaniemenkadun asunnottomien palvelukeskus, Hietaniemenkatu 5 B, 00100 Helsinki
max. 20 hlö

Hietaniemenkadun palvelukeskus on asunnottomille helsinkiläisille suunnattu palvelukeskus, jonka tehtävänä
on perheettömien täysi-ikäisten miesten ja naisten elinolojen parantaminen ja ohjaaminen pysyvien
asumisratkaisujen piiriin.

Palvelukeskus tarjoaa akuutissa tilanteessa kriisimajoitusta sekä ravinto- ja hygieniapalveluja. Lisäksi tarjolla on
sosiaaliohjaajan, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan ja lääkärin matalan kynnyksen vastaanotot.

Palvelukeskukseen jalkautuvat myös muun muassa päihdepoliklinikka, erityishoidon poliklinikka, jalkaterapeutti
ja hammashoitobussi Liisu.

Yöpajassa esitellään palvelukeskuksen toimintaa ja palveluja sekä tehdään kiertokäynti palvelukeskuksessa.

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-
tuet-ja-palvelut/palvelukeskukset/

Tule, tule hyvä Kela-kakku, älä tule paha kakku - Odotukset toimeentulotuen Kela-
siirrosta
(HUOM. Yöpajan osallistujamäärä on täyttynyt)
Osoite: Suoja-Pirtti ry, Kotkankatu 14–16 A, 00510 Helsinki. Huom. Tilaan ei ole esteetöntä kulkua.
max. 40 hlö

Kommentteja ja keskustelua toimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksesta aikuissosiaalityöhön, niin asiakkaan,
kuin ammattilaisen näkökulmasta.

Keskustelussa ovat mukana mm. tutkija Elina Ahola, Kela, neuvotteleva virkamies Elina Palola, STM,
projektipäällikkö Anna-Maria Isola, TATSI ry, Pirkko Justander , Invalidiliitto ja Kuka Kuuntelee Köyhää -
verkosto, Jarmo Palomäki, Suoja-Pirtti ry sekä toimeentulotuen asiakkaita.

Keskustelun vetäjänä Jouko Karjalainen, THL ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Yöpajan järjestää Kuka kuuntelee köyhää – verkosto.

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/gpEasy/
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Vamos – Pasila
(HUOM. Yöpajan osallistujamäärä on täyttynyt)

Osoite: Helsingin Diakonissalaitos, Pasilanraitio 5, 2. krs, 00240 Helsinki
max. 25 hlö

Mieleen tulee tv-sarja, YLE:n torni ja tasavärisen realistinen betoniarkkitehtuuri.

Länsi-Pasilan Vamoksen todellisuus on kuitenkin jotain muuta: talot ovat punaisia ja keltaisia, ikkunasta näkyy
vihreää, unelmat otetaan todesta ja Keskuspuistoon on sama matka kuin Rautatieasemalta Stockan kellon alle.

Vamos–Pasilassa on neljä erilaista ryhmävalmennusta – on starttityöpaja, toimintakeskus ja kuntouttava
työtoiminta sekä MunStartti, jossa ryhmätoimintaan on yhdistetty myös yksilövalmennus.

 Vamoksen etsivään nuorisotyöhön ja urapalveluihin löytyy nopea yhteys, ja sairaanhoitaja on meillä yhden
päivän viikossa. Lisäksi nuorten mentorointiprojekti Amigolla on kotipesänsä Pasilassa.

 Yöpajassa esitellään Vamoksen toimintaa, jonka jälkeen keskustelua teemalla ”Työn ja koulutuksen
ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tilanne ja palvelut”.

Mitä NeRå tekee Helsingissä
Osoite: Neuvontapiste NeRå, Kolmas linja 12, 00530 Helsinki
max. 20 hlö

Neuvontapiste Ne-Rå sijaitsee Kallion kaupunginosassa tehtävänään auttaa ihmisiä löytämään oikean tien
sosiaalipalvelujen, etuuksien ja joskus muidenkin palvelujen vaikeakulkuisessa maastossa.  Merkittävinä
opastajina toimivat sosiaalialan korkeakouluopiskelijat. Matala kynnys houkuttaa paikalle myös vapaaehtoisia
ja tarjoaa oivan paikan ryhmien pitämiseen.  Jalkautumista lähiöihinkin tapahtuu.

Jos uteliaisuutesi herää, tule tutustumaan Kalliolan setlementin ylläpitämään Ne-Råon (Neuvonta-Rådgivning).
Kumppaneita toteutuksessa ja kehittämistyössä ovat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos ja Svenska
social- och kommunalhögskolan sekä ammattikorkeakoulut Metropolia ja Arcada. Toimintaa rahoittaa Ray.

Yöpajassa ei tarvitse olla nälässä ja siellä saatetaan liikkua lähiympäristössä.

www.ne-ra.fi
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Sektorövergripande svenskspråkigt samarbete i Ungdomsgarantins fotspår vid
ungdomsverkstaden Sveps
Adress: FSKC, G 18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
max. 20 pers.

Den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen, Sveps förverkligar för sin del regeringens
spetsprojekt, Ungdomsgarantin.

Hur är det att samarbeta mångsektorellt inom huvudstadsregionen med över 1 miljon människor varav 65.000
talar svenska som modersmål.

Vem samarbetar Sveps med och på vilka sätt. Presentation av både konkreta fall och bakgrundsfaktorer.

Behov för utveckling, samhällstrukturer, skyddsnätverk?

Sveps erbjuder, uppsökande ungdomsarbete, startträning, arbetsträning och jobbcoach.

http://www.sveps.fi

Peliklinikka – Pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen
Osoite: Peliklinikka, Kaisaniemenkatu 2 B, 3. Krs
max. 20 hlö

Peliklinikan tavoitteena on tehdä peliongelmasta näkyvämpi ja samalla madaltaa hoitoon hakeutumisen
kynnystä.

Peliklinikan hankekumppaneita ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Usean toimijan hankkeessa testataan ja kehitetään uudentyyppistä järjestöjen ja julkisen sektorin
yhteistoimintaa.

Yöpajassa tutustutaan Peliklinikan toimintaan ja palveluihin.

http://www.peliklinikka.fi/peliklinikka
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PRO-tukipiste – sosiaalipalvelut seksi- ja erotiikka-alalla työskenteleville
(HUOM. Yöpajan osallistujamäärä on täyttynyt)
Osoite: PRO-tukipiste, Vilhonkatu 4 B 20, 5. kerros, 00100 Helsinki
max. 15 hlö

Pro-tukipisteen matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tarkoitettu seksi- ja erotiikka-alalla
työskenteleville tai alalla aikaisemmin toimineille. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja nimettömiä. Palveluihin
ovat oikeutettuja sekä suomalaiset että ulkomaalaiset naiset, miehet ja transsukupuoliset henkilöt.

http://pro-tukipiste.fi/tukea-ja-tietoa/helsingin-palvelut/

Poliisisosiaalityö Metropolialueella
(HUOM. Yöpajan osallistujamäärä on täyttynyt)
Osoite: Säästöpankinranta 2 A, 5. kerros, 00530 Helsinki
max. 15 hlö

Yöpajassa tutustutaan sosiaalityöntekijöiden, poliisien ja sairaanhoitajien moniammatilliseen
sosiaalipalveluihin.

Sairaalasosiaalityö Metropolialueella
(HUOM. Yöpajan osallistujamäärä on täyttynyt)
Osoite: Meilahden Kolmiosairaalan aula (sisäänkäynti Meilahden sairaalan pääsisäänkäynnistä),
max. 10 hlö

Yöpajassa tutustutaan sairaalassa tehtävään aikuissosiaalityöhön.

Kampin Kappeli – matalan kynnyksen sosiaalipalvelua
Osoite: muutoskorjaustöiden aikataulusta riippuen Yöpaja pidetään joko Kampin Kappelissa tai lähellä
sijaitsevassa Walkersin tiloissa. Osoite tarkentuu myöhemmin.
max. 15 hlö

Kampin Kappeli sijaitsee lähellä Kampin ostoskeskuksen pääsisäänkäyntiä.  Kappelilta saa tietoa ja
palveluohjausta seurakuntien ja Helsingin sosiaaliviraston palveluista.

Kappelissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, pappi, toiminnanjohtaja, diakoni,
kirkon nuorisotyönohjaaja ja kaksi suntiota sekä vahtimestareita.

Yöpajassa tutustutaan Kampin Kappelin palveluihin ja toimintaan.

http://www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/yhteinenseurakuntatyo/kampinkappeli_1.html
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Paikan merkitys identiteetille
(HUOM. Yöpajan osallistujamäärä on täyttynyt)
Osoite: Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Tukholmankatu 8 F, 00290 Helsinki
max. 10 hlö

Sosiaalityön ihmiskäsitys perustuu holistiseen ymmärrykseen, jossa ihminen nähdään aktiivisena toimijana ja
kokijana elinympäristössään.  Kun sosiaalityötä lähestytään identiteettityön näkökulmasta, pysähdytään
asiakkaan elämänkertomuksen äärelle. Pysähdymmekö tällöin pohtimaan, mikä merkitys erilaisilla paikoilla on
asiakkaan elämänkulussa ja -kokemuksissa?

Paikan merkityksestä identiteetille on runsaasti tutkimusta esimerkiksi humanistisen maantieteen ja
sosiaalitieteiden parissa, mutta sosiaalityön tutkimuksessa siihen on kiinnitetty huomiota varsin vähän.

Työpajassa on mahdollisuus saada omakohtainen kokemus oman elämän kertomuksen, identiteetin ja paikan
yhteydestä ja pohtia sosiaalityötä identiteettityönä.  Tämän lisäksi keskustellaan joidenkin tutkimuksesta
napattujen näkemysten pohjalta paikan ja identiteetin keskinäisestä suhteesta sekä valokuvien käytöstä
sosiaalityössä.

Osallistujia pyydetään ottamaan mukaan valokuva, jossa esiintyy heille jossain vaiheessa elämää merkittäväksi
muodostunut paikka.  Ideana on, että osallistujat kertovat paikasta muille osallistujille pohtien samalla paikan
ja oman identiteetin suhdetta.

Osallistujia pyydetään tulemaan paikalle avoimin mielin sellaisen kuvan kanssa, johon liittyvien kokemusten
jakaminen tuntuu mahdolliselta ja turvalliselta. Kuva voi olla esimerkiksi oma valokuva paikasta tai siihen
liittyvästä yksityiskohdasta, joka saa aikaan mielikuvia paikasta. Kuvan voi myös etsiä Internetistä tai muusta
mediasta.


