
   

 
 
 
 
 

Inhimillisiä Uutisia 
Järjestöjen tapahtumat Kaivopihalla  

2.–13.6.2014 
 
 
Vko 23.  
 
 
Maanantai 2.6. 
 
klo 10.00–13.00, Väestöliitto 
Vauva tulossa? Apua, mutta miten se toimii?! Kaikilla lasta suunnittelevilla, 
odottavilla sekä vauva- ja pikkulapsiperheillä on mahdollisuus tulla hakemaan 
tapahtumasta käyttöohjeet omaan vauvaansa tai kysyä hankkeen työntekijöiltä 
vinkkejä esim. vauvan itkuisuuteen ja univaikeuksiin liittyen. Tapahtuma liittyy 
Perheaikaa.fi-verkkopalveluun. 
 
 
Tiistai 3.6. 
 
klo 14.00–17.00, Aseman Lapset / Walkers 
Friends-ohjelman tapahtumassa on esillä kaksi erilaista aktiviteettiä, joilla pyritään 
herättelemään ajatuksia. ”Ajatusten taistelun” tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 
haastamaan omia, usein kielteisiä ajatusmalleja eri aiheisiin liittyen. Punaiset 
(vaahtomuovi-)miekat edustavat kielteisiä ajatuksia ja vihreät myönteisiä. Miekkailijat 
käyvät ”ajatusten taistelua” erilaisista aiheista (esim. tämän päivän nuoriso) yrittäen 
löytää samasta aiheesta erilaisia puolia. 
 
“Myönteisten ajatusten seinän” tavoitteena on kannustaa ihmisiä huomaamaan 
omaan elämään liittyviä myönteisiä tapahtumia. Ihmisiä pyydetään kirjoittamaan 
lapulle yksi päivän aikana tapahtunut mukava asia, suuri tai pieni, ja kiinnittämään se 
seinälle. 
 
Löytävä nuorisotyö -hanke tekee kyselyä ohikulkijoille keskustan turvallisuudesta 
(tabletilla, n. 10 kysymystä). Walkers-bussin väki kertoo ohikulkijoille toiminnastaan 
sekä Turvallisuuskävely-konseptista. Walkers/Walkerstalo kertoo ohikulkijoille 
toiminnastaan sekä värvää uusia vapaaehtoisia toimintaan. 
 
 
Keskiviikko 4.6. 
 
klo 10.00–13.00, Oranssi  
Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esille omia mielipiteitä. Tapahtumassa 
järjestetään kolme toimintoa. Tapahtumassa on mielenosoitustaulu, jonka kautta voi 
ilmaista itseään. Taululle kirjoittuja mielipiteitä jaetaan Oranssi ry:n Facebook-sivuille. 



   

 
 
 
 
 

Näin ihmisiä kannustetaan tuomaan esille sitä, mikä kaupungissa on hyvin ja mitä 
toivotaan nähtävän enemmän.  
 
Tapahtumassa on myös badge-työpaja. Jokainen voi tehdä itselleen badgen, eli 
hihamerkin, jonka kautta voi tuoda mielipiteensä julki. Badget toteutetaan 
kankaanpainantana.  
 
Tämän lisäksi tapahtumassa on zine-piste. Oranssi ry tuo paikalle zinen, eli 
pienlehtipisteen, jossa voi lukea pienlehtiä ja myös halutessaan toteuttaa inhimillisen 
uutisen zine-lehtityyliin. Perinteisesti zinet ovat leikkaa-liimaa-tekniikalla toteutettuja 
lehtiä, joissa tuodaan esille alakulttuurien asioita.  
 
  
klo 14.00–17.00, Helsingin Diakonissalaitos  
Helsingin Diakonissalaitoksen monimuotoinen kansalaistoiminta 
esittäytyy. Tapahtumassa haastetaan ihmisiä inhimillisiin tekoihin 
ihmisarvoisen huomisen puolesta. Yes in my backyard! 
 
Tasatunnein on musiikkiesityksiä (mm. Lauri Hämäläinen, Cee, 
Esa Eloranta ja Waris Band), Eloisia ihmisiä ja hahmoja (Eloisa 
ikä/RAY). 
 
 
Torstai 5.6. 
 
 
Perjantai 6.6. 
 
klo 14.00–17.00, Poikien Talo     
Tapahtumassa esitellään Poikien talon ”Pimp my bike” -ryhmässä rakennettuja 
pyöriä sekä järjestetään pieni fillarihuoltopiste, jossa huolletaan ohikulkijoiden pyöriä: 
rasvataan ketjuja, pestään pyöriä, laitetaan ilmaa renkaisiin jne. Tekemisen ohella 
kerrotaan Poikien Talon toiminnasta ja toiminta-ajatuksesta. 
 
 
Lauantai 7.6. 
 
Vko 24. 
 
 
Maanantai 9.6. 
 
klo 10.00–13.00, SETA      
Klo 10–11: Kerrotaan tarinoita sateenkaarevasta nuoruudesta ja vanhuudesta: 
Setan teltalla näytetään Moninaisuus meissä -nuorisovideo, Haluaisin pystyä 
kertomaan -vanhuusvideo, sekä piirrosanimaatio Pekan ja Einon tarina. Tavattavissa 



   

 
 
 
 
 

on eri-ikäisiä sateenkaarevia ihmisiä sekä Yhdenvertainen vanhuus -projektin 
koordinaattori. 
 
Klo 11–12: Seta ja Setalle läheiset ihmisoikeusjärjestöt pitävät Kaivopihalla 
perinteisen kokouksen tuleviin eduskuntavaaleihin valmistautumisesta 
kahvikuppeineen, kanelipullineen ja asialistoineen. Palaverissa keskustellaan 
yhdessä esiin nostettavista teemoista ja kampanjointitavoista. Kokousta vetää Setan 
varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara. Kokousta voi tulla seuraamaan kuka 
tahansa. 
 
Klo 12–13: Kysy mitä tahansa -infopisteessä RAY-rahoitteisen Sinuiksi-palvelun 
päivystäjä Jussi Nissinen, Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen, pääsihteeri 
Aija Salo ja Transtukipisteen toimijat vastaavat kysymykseen kuin kysymykseen 
tunnin ajan. 
 
 
klo 14.00–17.00, Näkövammaisten keskusliitto  
Näkövammaisten Keskusliitto järjestää Kaivopihalla tapahtuman, jossa esitellään 
näkövammaisen tiedonsaantia ja liikkumisen haasteita. Esillä on pistekirjoituskone, 
jonka avulla ohikulkijoilla on mahdollisuus tutustua pistekirjoitukseen, kokeilla 
pisteiden kirjoittamista sekä haastaa itsensä lukemaan lyhyitä pistekirjoitustekstejä - 
ahkeruus palkitaan silmälasiliinalla. 
 
Eri näkövammojen vaikutusta voi kokeilla simulaatiolaseilla. Liikkumisen haasteita 
havainnollistamme kävelyradalla, missä silmät peitettyinä valkoisen kepin kanssa 
kulkeva ihminen saattaa törmätä erilaisiin esteisiin. Yleisö voi kokeilla radalla 
kulkemista. 
 
 
Tiistai 10.6.  
 
 
Keskiviikko 11.6. 
 
klo 10.00–13.00, Ensi- ja turvakotien liitto   
Tapahtumassa on mahdollista tehdä Rakkausmaisteri-testi. Testin tarkoitus on 
havainnollistaa parisuhteessa olevaa väkivaltaa. Testin tehneet saavat 
Rakkausmaisteri-rannekkeen.   
 
klo 14.00–17.00, Punainen Risti    
Tapahtumassa seuraavien hankkeiden edustajat esittelevät oman toimintansa ja 
rekrytoivat lisää vapaaehtoisia omiin tehtäviin. 
 
Ei rasismille! -hanke on usean järjestön yhteinen valtakunnallinen 
kumppanuushanke, jota Suomen Punainen Risti hallinnoi. Hanke yhdistää eri tahot 
monipuolistamaan keskustelua rasismista, maahanmuutosta ja pakolaisuudesta.  
 



   

 
 
 
 
 

Päihdetyö antaa tietoja tämän hetken päihteistä ja käyttökulttuureista ja antaa 
valmiuksia kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, riippuvuuden ymmärtämiseen, 
haittojen vähentämiseen ja tukipalveluihin ohjaamiseen. Tiedon ja tietoisuuden 
lisäämisen avulla tavoite on ehkäistä päihteiden kokeilua ja käyttöä sekä vähentää 
niiden käytöstä aiheutuvia haittoja. 
 
Ystävätoiminta: ystävävälitykset välittävät koulutetun ystävän henkilöille, jotka 
tarvitsevat sosiaalista tai henkistä tukea. Punaisen Ristin ystävänä voit toimia 
esimerkiksi vanhuksen ystävänä, maahanmuuttajan tukihenkilönä, vankilavierailijana, 
vammaisen ystävänä, ystävärenkaassa, sairaala- tai vanhainkotivierailijana, 
kertaluonteisissa vapaaehtoistehtävissä, vanhusten virkistystoiminnassa, 
vapaaehtoisten ohjaajana, kouluttajana tai vapaaehtoisvälittäjänä. 
 
Omaishoitajien tukitoiminta tarjoaa omaishoitajille virkistystä, ryhmätoimintaa, 
koulutusta ja hyvinvointipäiviä. Toimintaa toteuttavat vapaaehtoiset yhdessä 
aluetyöntekijöiden kanssa. 
 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 50 järjestön ja yhteisön muodostama 
vapaaehtoisten auttajien verkosto, joka toimii kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoiset 
ovat mukana hälytysryhmissä, jotka viranomaiset tarpeen tullen hälyttävät 
auttamistehtäviin. 
 
Maahanmuuttajatoiminta integroi moninaisuusteemat Punaisen Ristin perustyöhön 
kaikilla tasoilla, auttaa maahanmuuttajien kotoutumisessa ja edistää heidän 
osallistumistaan Punaisen Ristin toimintaan.  
 
Nuorten turvatalot tarjoavat 12–19-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen ilmaiseksi 
juttuseuraa ja tukea sekä tarvittaessa yöpaikan. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, 
Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella. 
 
 
Torstai 12.6. 
 
klo 10.00–13.00, HelsinkiMissio    
Tapahtumassa esitellään HelsinkiMission vapaaehtoistoimintaa ja kutsutaan mukaan 
uusia tekijöitä. Kerromme mahdollisuudesta tulla vapaaehtoiseksi ja 
mahdollisuuksista saada apua. Tapahtumassa voi mm. ilmoittautua 
vapaaehtoiskoulutukseen. Paikalla on HelsinkiMission työntekijöitä sekä 
vapaaehtoisia kertomassa työstään lapsiperheiden, nuorten ja senioreiden tukena. 
 
klo 14.00–17.00, Lyhty     
Lyhty ry:n Ulkotyöpaja Lato toimii pääkaupunkiseudulla erilaisissa puutarha- ja 
viheralan töissä. Tapahtumassa tehdään parvekekukkaistutuksia kesän erilaisista 
hittituotteista sekä kerrotaan kasveista ja niiden käytöstä. 
 
Yksi Ulkotyöpaja Ladon roskapartioista kerää roskia Kaivopihan lähialueelta ja pitää 
samalla huolta yleisestä siisteydestä. Samalla jaetaan tietoa Lyhty ry:n toiminnasta. 
 



   

 
 
 
 
 

Perjantai 13.6. 
 
klo 14.00–17.00, Vailla vakinaista asuntoa   
Etsivän työn työpari Yökiitäjä on paikalla Kaivopihalla. Yökiitäjä-auto etsii yöaikaan 
kokonaan palveluiden ulkopuolella olevia asunnottomia ja mm. ehkäisee ihmisiä 
paleltumasta. Yökiitäjä on joskus ulkona asuvien ainoa sosiaalinen kontakti. 
Yökiitäjässä työskentelee kaksi sairaanhoitajaa. 
 
Tempauksen tarkoituksena on nostaa esille Vailla vakinaista asuntoa ry:n tekemä työ 
sellaisten ihmisten parissa, joita kukaan muu ei näe. 
 
Jokin aika sitten asunnoton mies meinasi kuolla roska-auton tyhjennykseen. 
Tapahtumassa nähdään tämän tapahtuman pohjalta tehty sketsi 2–3 kertaa päivän 
aikana. Esityksen nimi on ”Mies nousee roskalaatikosta”, ja mukana ovat näyttelijä 
Minna Kivelä, VVa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola ja muusikko Timo Päivänsalo 
(kitarasäestyksellä).  
 
 


