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Sama ”matkalla olemisen mysteeri” meitä ihmisinä yhdistää, riippumatta siitä, 

mistä tulemme, keitä olemme ja minne menemme?

Jokainen meistä on joskus ollut se pieni ja hento ihmisen alku, vauva, jota 

toivoakseni äiti tai isä on sylissään tuudittanut.

Jeesus ja hänen vanhempansa olivat myös asunnottomia Jeesuksen syntymän 
hetkillä! Ei ollut Ihmisen Pojalla paikkaa minne päänsä kallistaisi!

Mikä meitä kaikkia yhdistää, auttajaa ja autettavaa, ylipäätään ihmisinä?

Elämä ja kuolema.



Ajatuksia tukiasunnon merkityksestä

 TOIVO  

 Srk:n tukiasunnon kautta srk haluaa välittää toivoa!

 KONKRETIA 

 Ei vain pyhiä sanoja ja lupauksia, vaan jotain joka on totta, vaikka vain 

muutaman viikon tai kuukauden tai kaksi.

 PONNAHDUSLAUTA tai KIINNEKOHTA

 Tarjota mahdollisuus saada asioita kuntoon tukiasunnosta käsin ( vrt. 

asioiden hoitaminen taivasalla, keneltä meiltä se onnistuisi).

 VASTUU JA LUOTTAMUS

 Tarjota kokemus siitä, että voi ja osaa ottaa vastuuta omasta asumisestaan 

ja tekemisistään ja valinnoistaan. Osoittaa luottamusta, kun yhteiset 

pelisäännöt on sovittu asumisen suhteen.



Kun kaiken keskiössä on ihminen

Mikä keskiö?

Miksi keskiössä?

Millä tavoin keskiössä?



Mikä keskiö?

Tässä keskiö viittaa johonkin suurempaan, elämään, ihmiseen, ihmisyyteen 
laajemmin, palvelujärjestelmään jne. Vrt. Pyörän keskiöllä on tärkeä paikka pyörän 
toimimisen kannalta! Ilman keskiötä pyörä ei toimi! Nim. Kokemusta on muutaman 
polkupyörän korjaamisesta ja korjaajalla käyttämisestä! 

Ongelmana voi olla se, että me eri toimijat määrittelemme, mitä keskiöön kulloinkin 
kuuluu?

Seurauksena voi olla, että keskiöstämme tulee niin täysi, ettei keskiöön pyrkivä 
ihminen sinne mahdukaan. Tässä tilanteessa voi heikoimmillaan ihminen ja 
järjestelmä vaihtaa paikkaa, niin, että seurauksena on vääristynyt malli. Ihminen 
järjestelmää varten, eikä järjestelmä ihmistä varten!

Esteenä voivat olla erinäköiset normit, laki ja  määritykset ja niiden tulkitseminen, 
virka-asema, toimintaympäristö jne. 

Ja kuitenkin me, mielellämme puhumme siitä, että ihminen on kaiken keskiössä 
silloin kun toimimme yhteistyössä ja yhteen hiileen puhaltaen! Tuntuuko tutulta?



Miksi keskiössä?

 Parempi keskiössä kuin reunalla! ;-)

 Apua tarvitseva ihminen on aina paras asiantuntija tai melkein aina! 

 Autettavan omaan tulevaisuuteen liittyvä osallistuttaminen on aina 

kannatettavaa!

 Kun ihminen pääsee keskiöön, hän ottaa luontaisesti tavalla tai toisella 

paikkansa! Joko motivoituneena tai vähemmän motivoituneena!

 Keskiössä oleminen varmistaa sen, että silloin toimitaan sen mukaisesti, että 

asioilla on taipumusta mennä eteenpäin. Kun ihminen itse tuottaa 

asioidensa eteenpäin menemiselle materiaalia, niin auttajien on helpompi 

ymmärtää, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Autettavan motivaatio ei ole 
erityisvaatimus keskiöön pääsemiseksi! Haittaakaan siitä ei ole. 

 Oleellista on se, että ihminen omassa mahdottomuudessaan saa olla 

keskiössä ( omine kyseenalaistamisineen ja epäilyksineenkin). Tämä oli löytö 

meillä neljällä toimijataholla viime vuoden vaihteen / kevättalven aikana 

asuttaessamme yhtä vaikeasti asutettavaa henkilöä.



Millä tavoin keskiössä?

 Tilaa, väljyyttä ja tunteita antaen (autettava)

 ”Sä voit pitää tuon mielipiteesi, mut me toimitaan siitä 

huolimatta.” – Juha Saari-

 Hyödyntäen jokaisen auttajan ja –tahon 

erityisosaamista.



Kiitos!

On kai tiesi ollut kovin kivinen  /olis kai vähintään kohtuullista/välillä/ 

kulkea ilman/ kiven kiveä/ 

En voi sulle paljon luvata / olenhan itsekin vain ihminen / mut toivon/ 

auringon sulle vielä paistavan/

Kun kaiken keskiössä on ihminen/ kun kaiken keskiössä 
on elämä/  Hauraana/ ihmeenä / täynnä / unelmia/

San. Otto S


