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ASUNNOTTOMIEN JALKAPALLON MM-KISAT MELBOURNESSA 1 - 7.12 2008
1. Taustaa
Suomen asunnottomien jalkapallomaajoukkue osallistui asunnottomien jalkapallon
mestaruuskisoihin Australian Melbournessa 1-7.12 2008. Kisoihin osallistui yhteensä 48 eri maata.
Suomen joukkuetta taloudellisesti avustivat 09 Helsinki Human Rights säätiön lisäksi Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiö, Suomen Palloliitto, Järvenpään Auto-Arita ja Hertz. Vahvasti mukana
järjestävässä toiminnassa olivat Suojatie ry ja Rauman Seudun Katulähetys ry.
2. Suomen asunnottomien jalkapallotoiminnan tarkoitus
Asunnottomia on maassamme tällä hetkellä noin 10000. Asunnottomuuden taustalla on usein
toimeentulovaikeudet, syrjäytyminen, mielenterveys- ja päihdeongelmat. Suomessa
asunnottomuuden voidaan todeta koskevan muun muassa ulkona ja ensisuojassa olevia, vapautuvia
ja asunnottomia vankeja tai tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona oleskelevia.
Asunnottomien maajoukkuejalkapalloilun takana on kansallinen verkosto joukkueita eri
päihdekuntoutuskeskuksista joiden sarja- ja turnaustoiminnasta maajoukkue MM-kisoihin valitaan.
Tarkoitus on mielekkäällä toiminnalla ja vertaistuella ennaltaehkäistä asunnottomuuden,
syrjäytymisen tai päihdeongelman uusiutumista. Asunnottomien maajoukkue ja kansallinen
jalkapalloilu ovat kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin perustuvia tukimuotoja, joihin kuuluu
vahvasti itseluottamuksen ja positiivisen minäkuvan rakentaminen yhteisen tekemisen kautta.
Jalkapallosta on kansainvälisesti positiivia tutkimustuloksia kuntouttavana vertaistukitoimintana.
3. Asunnottomien jalkapallon maailmanmestaruuskisat
Asunnottomien jalkapallon maailmanmestaruuskisojen järjestäjä on Homeless World Cup
Foundation ja kisojen tarkoituksena on kiinnittää huomiota asunnottomuuteen, joka on
maailmanlaajuinen ongelma. Kisoihin saavat osallistua pelaajat ovat esimerkiksi alkoholi- tai
huumevieroituksessa ja olleet asunnottomina kahden viime vuoden aikana tai etsivät parhaillaan
asuntola- ja/tai hoitopaikkaa sekä ovat vähintään 16 vuotta täyttäneitä. Joukkueessa saa olla

enintään kahdeksan pelaaja, jotka vaihtuvat vuosittain kisoihin. Sama pelaaja ei nykysäännöillä voi
osallistua kisoihin kahta kertaa.
Aikaisemmat asunnottomien kisat on järjestetty Grazissa Itävallassa 2003, Göteborgissä 2004,
Edinburgissa 2005, Kapkaupungissa 2006, Kööpenhaminassa 2007. Suomi on ollut edustettuna
2006–2008.
4. Maajoukkueen valmistautuminen
Asunnottomien maajoukkueelle muodostui johtoryhmä Maajoukkuevastaava Maurizio Pratesin ja
maajoukkuemanageri Juha-Pekka Strömbergin johdolla huhtikuussa 2008. 09 Helsinki Human
Rights säätiön toiminnanjohtaja Mikko Ihalainen valittiin maajoukkueen johtoon samalla tittelillä.
Päävalmentajaksi lupautui vankan kokemuksen omaava Timo Liekoski ja kakkosvalmentajaksi
Rauman monitoimimies Iiro Koivula. Johtoryhmän ja pelaajien linkiksi mukaan tuli vielä Social
Coach nimikkeen saanut Ari ”Huli” Hulden, joka on yksi kansallisen ja kansainvälisen toiminnan
tukipilareita Suomessa. Ryhmää täydennettiin vielä Fysioterapeuttilla Mikko Virtalalla.
15 Pelaajan valinta valmentajien toimesta maajoukkueleiriryhmään alkoi Rauman Asunnottomien
Street Soccer SM-turnauksessa 17.5.2008. Mukana oli kymmenen joukkuetta Rauman
katulähetyksen ja varsinkin Iiro Koivulan järjestämässä turnauksessa.
Kesäkuussa ja heinäkuussa pidettiin kolme leiriä ja osallistuttiin Simo Syrjävaara cup turnaukseen.
Joukkueen kahdeksan Melbourneen lähtevää pelaajaa valittiin ja ilmoitettiin MM-turnaukseen.
Kaikki leirit pidettiin joko Käpylän urheilupuiston kaukalossa tai Myyrmäen urheilukeskuksen
laatikossa.
Valittu joukkue hioi vielä kuntoa ja taitoja kuudella leiripäivällä, joista viimeinen pidettiin
Helsingin Diakonissalaitoksen tiloissa Kalliossa.
Johtoryhmä ja pelaajat käyttivät myös paljon aikaa ja energiaa lähes loputtomaan viisumihakemusja osallistumiskaavakeprosessiin, joka kuitenkin saatiin kunnialla lopulta tehtyä.
4. Maailmanmestaruuskisojen lopputulos
Suomen joukkue pelasi 12 peliä, joista viisi voitti ja hävisi seitsemän, sijoittuen sijalle 32.
Maailmanmestaruuden voitti Venäjä. Seuraavat kisat pelataan Milanossa 2009. Suomen joukkueen
toiminta herätti jälleen kiinnostusta televisiossa, internetissä ja lehdissä.
Tärkeintä turnaukseen osallistumisessa on kuitenkin pelaajien saama myönteinen vaikutus heidän
omiin ja heidän läheistensä elämiin. Joukkue edusti Suomea esimerkillisesti Australian turnauksessa
niin voiton kuin tappion hetkilläkin. Matka oli erityisen haastava niin joukkueelle kuin tukiryhmälle
pitkien lentojen ja suuren paperisodan takia. Joukkueessa mukana olosta on syntynyt positiivinen
vaikutus jokaisen mukana olleen pelaajan elämään. Seitsemän kahdeksasta elää täysin päihteetöntä
elämää johon kuuluu vastuu omasta asumisesta, työ tai opiskelu ja jalkapallon parissa puuhailu.
Suomen ainoa naispuolinen edustaja on jopa tehnyt sopimuksen 1. divisioona seuraan. Yhdellä
pelaajalla on suhde omaan lapseen lähentynyt tämän liikunnallisen toiminnan kautta, joka
perinteisen sosiaalityön täydentäjänä tai korvaajana selvästi auttaa pelaajia löytämään omia
voimavaroja ja vahvistaa itsetuntoa.
Ei pidä myöskään unohtaa maajoukkuetoiminnan motivoivaa vaikutusta sadoille pelaajille, jotka
yrittävät monella tavalla yhdessä ensi vuoden joukkueeseen.

