
NAISTEN ASUNNOTTOMUUTTA KOSKEVIA MEDIAJUTTUJA 

Naiserityisyys asunnottomuustyössä ja NEA-hanke ovat saaneet osakseen mediahuomiota. Tässä 
koonnissa on mediajutut, jotka ovat vielä saatavilla. 

2021 

Kodittomuus (Tarinoita piritorilta -podcast 3.3.2021) Tässä linkki podcastiin Tarinoita piritorilta: 
Kodittomuus 
https://open.spotify.com/episode/1TNg3DycG1XZ4AFIGEqggZ?si=tspzuTLzTdq8fCfSYDIZXA 

Miksi päihteet ottavat vallan? (Perjantai-ohjelma 19.2.2021) https://areena.yle.fi/1-50652992 
 

2020 

Kysy mitä vaan kodittomalta: Mikä on tärkein ominaisuus, minkä ihminen kadulla eläessään 
tarvitsee? (Yleradio; kysy mitä vaan) https://areena.yle.fi/audio/1-50425089 
 
Riikka selvisi huumehelvetistä (Iltalehti)Riikka selvisi huumehelvetistä 
 
Turvaton lapsuus oli johtaa tuhoon (Eeva-lehti) turvaton lapsuus oli johtaa tuhoon 
 
A-klinikka, Riikka https://www.youtube.com/watch?v=VUXlZwGPixE 
 
Kadulta kotiin (Katse, Tampereen yliopisto) katse kadulta kotiin 
 
Voice.fi-haastattelu https://www.voice.fi/ilmiot/a-198710 
 
Naisnäkökulmaa huumemaailmasta (Irti rikoksista ry, YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc6DLbBXdUo 
 
Päihderiippuvuus (Irti rikoksista ry, YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=umdPH0RmJEk 
https://areena.yle.fi/1-50652992 
 
SUPER-lehti 28.9.2020 ”Naisten asunnottomuus Suomessa on turvattomuutta ja toivon 
pilkahduksia” Naisten asunnottomuus Suomessa on turvattomuutta & toivon pilkahduksia - SuPer 
verkkolehti (superlehti.fi) 
 
ISO NRO 12/2020 lapsiperheiden asunnottomuudesta Perhe vailla kotia - Iso Numero - 
Lapsiperheiden asunnottomuus 
 

2019  

1.1.19 Iltalehti: Naisten kodittomuus yleistyy - Janna, 37, tietää minkälaista on nukkua taivasalla: 
”Saatoin olla ainoa nainen 50 miehen porukassa. Nyt naisia voi joukossa olla parikymmentäkin” 
(Julkaisu ensimmäisen kerran 18.12.2017) naisten kodittomuus yleistyy 

Asunnottomien yön 17.10.2019 teemana oli ”Naisten vuoro”, jolloin julkaistiin paljon juttuja. Lisäksi 
muitakin juttuja aiheesta vuosien varrelta.  

17.10.19 Turun Sanomat: "Minulle on ehdotettu monta kertaa seksiä vaihtokaupaksi yöpaikasta" – 
koditon on entistä useammin nainen, mikä tuo uhan väkivallasta ja hyväksikäytöstä  Minulle on 
ehdotettu monta kertaa seksiä vaihtokaupaksi yöpaikasta 

https://open.spotify.com/episode/1TNg3DycG1XZ4AFIGEqggZ?si=tspzuTLzTdq8fCfSYDIZXA
https://areena.yle.fi/1-50652992
https://areena.yle.fi/audio/1-50425089
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7979a7df-0b3a-404b-8ba8-e1cc72087457
https://www.apu.fi/artikkelit/turvaton-lapsuus-oli-johtaa-tuhoon
https://www.youtube.com/watch?v=VUXlZwGPixE
https://www.tuni.fi/katse/kadulta-kotiin/
https://www.voice.fi/ilmiot/a-198710
https://www.youtube.com/watch?v=Tc6DLbBXdUo
https://www.youtube.com/watch?v=umdPH0RmJEk
https://areena.yle.fi/1-50652992
https://www.superlehti.fi/ilmiot/naisten-asunnottomuus-suomessa-on-turvattomuutta-toivon-pilkahduksia/
https://www.superlehti.fi/ilmiot/naisten-asunnottomuus-suomessa-on-turvattomuutta-toivon-pilkahduksia/
https://www.isonumero.fi/perhe-vailla-kotia/
https://www.isonumero.fi/perhe-vailla-kotia/
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201712182200610832
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4736380/Minulle+on+ehdotettu+monta+kertaa+seksia+vaihtokaupaksi+yopaikasta++koditon+on+entista+useammin+nainen+mika+tuo+uhan+vakivallasta+ja+hyvaksikaytosta?fbclid=IwAR0vRfsP1PZsk0AA0asn0eWAI4bKJgVGtlQU0P783cIGd4ArclcwsJ9Jdmg
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4736380/Minulle+on+ehdotettu+monta+kertaa+seksia+vaihtokaupaksi+yopaikasta++koditon+on+entista+useammin+nainen+mika+tuo+uhan+vakivallasta+ja+hyvaksikaytosta?fbclid=IwAR0vRfsP1PZsk0AA0asn0eWAI4bKJgVGtlQU0P783cIGd4ArclcwsJ9Jdmg


17.10.19 Apu: “Tarvittaisiin päihteet salliva turvakoti” – Auttaisi kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevia naisia. Tarvittaisiin päihteet salliva turvakoti  

17.10.19 Iltalehti: Pois kaduilta. Pois kadulta   

17.10.19 YLE Uutiset: Asunnottomuuden kokenut Emma, 23, takertui rutiineihin hammasharja 
rinkassa: Valehtelin itselleni, että halusin olla vapaa reppureissaaja Naisten asunnottomuus ei ole 
vähentynyt 

17.10.19 YLE Uutiset: Naisten asunnottomuus on usein tilastoilta piilossa – “Naiseus häviää, kun 
kovetutaan”  Naiseus häviää kun kovetutaan 

17.10.19 YLE Uutiset: Asunnottomien määrä Turussa huolestuttava – naisilla häpeä estää usein 
avun hakemisen (ANNE) Naisille häpeä estää usein avun hakemista 

17.10.19 YLE: Sara, 28, on viettänyt yli viisi vuotta rappukäytävissä ja kodittomien suojissa: "En 
ymmärrä vieläkään, miten siihen pisteeseen joutuu"  Vaikka asunnottomien määrä on Suomessa 
vähentynyt, päätyy kadulle yhä nuorempia. 

17.10.19 Kansan Uutiset: Asunnottomuudessa ei tunnisteta naisten erityisesti tarvitsemia 
palveluita asunnottomuudessa ei tunnisteta naisten erityisesti tarvitsemia palveluita  

16.10.19 Kansanuutiset: Lohikoski esittää maksuttomia kuukautissuojia asunnottomille naisille  

lohikoski esittää maksuttomia kuukautissuojia asunnottomille naisille 

14.10.19 Kirkko & kaupunki: ”Jokainen aamu alkoi sen miettimisellä, missä voisin päästä suihkuun”  

 turvaan pääseminen on asunnottoman naisen ensimmäinen tarve 

17.10.19 MTV: Naisten asunnottomuuteen liittyy yleensä myös perhe ja äitiys: "Nämä naiset 
elävät hyvin haavoittuvaisissa tilanteissa" naiset elävät hyvin haavoittuvaisissa tilanteissa 

17.10.19 YLE:n aamu: Juha Kaakinen ja Heli Alkila puhumassa; Miksi naisten asunnottomuus ei ole 
vähentynyt kuten miesten?  areena.yle.fi/naisten asunnottomuus 

10.10.2019 Yhä useampi asunnoton on nainen - Iso Numero 

2018 

16.10.18 IL: Homehelvetti ajoi Jennyn, 34, asunnottomaksi, ja vanha maksuhäiriömerkintä sulkee 
uuden kodin ovet - ”Lapsi kyselee, miksi me emme saa omaa kotia” Jenny joutui asunnottomaksi 

31.8.18 IL: Neljä viidesosaa Suomen asunnottomista on miehiä - valtion avustustenkin 
kohdentumista tarkastellaan sukupuolen mukaan asunnottomista suurin osa miehiä 

  

 

https://www.apu.fi/artikkelit/tarvittaisiin-paihteet-salliva-turvakoti-auttaisi-kaikkein-heikoimmassa-asemassa-olevia-naisia
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7c80ff2a-4457-4711-ae9f-226c406cb739
https://yle.fi/uutiset/3-11005274
https://yle.fi/uutiset/3-11005274
https://yle.fi/uutiset/3-11023001
https://yle.fi/uutiset/3-11022432
https://yle.fi/uutiset/3-11022306
https://yle.fi/uutiset/3-11022306
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4154324-asunnottomuudessa-ei-tunnisteta-naisten-erityisesti-tarvitsemia-palveluita
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4153545-lohikoski-esittaa-maksuttomia-kuukautissuojia-asunnottomille-naisille?fbclid=IwAR1ESIWRzry09O5O6Jb7ICznOm-kgLxFt3Dfg5DHzsZ9-sX8licdnbSuDDI
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/turvaan-paaseminen-on-asunnottoman-naisen-ensimmainen-tarve#da2a17e9
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/naisten-asunnottomuuteen-liittyy-yleensa-myos-perhe-ja-aitiys-nama-naiset-elavat-hyvin-haavoittuvaisissa-tilanteissa/7592030#gs.a5ba97
https://areena.yle.fi/1-50323630?fbclid=IwAR3h5Pqakzv54kThVxarK6WV_oh0fXgQbmjyPDoTnvOPh9eW6EyOBLLq7sI
https://www.isonumero.fi/naisten-asunnottomuus/
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/829daafc-5c65-49dd-a317-6bf4908286bf_u0.shtml
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201808302201168270_u0.shtml

