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Ajatellessani Erkki Arvajaa 
ja hänen elämäänsä

Ajatellessani Erkki Arva-
jaa ja hänen elämäänsä, mie-
leeni nousee Jeesuksen verta-
us vähimmistä. ”Sillä minun 
oli nälkä, ja te annoitte mi-
nulle syödä; minun oli jano, 
ja te annoitte minulle juoda; 
minä olin outo, ja te otitte mi-
nut huoneeseenne; minä olin 
alaston, ja te vaatetitte minut; 
minä sairastin, ja te kävitte 
minua katsomassa; minä olin 
vankeudessa, ja te tulitte mi-
nun tyköni.”(Matt.25:35–37) 

Väkijoukko ei oikein ym-
märtänyt tätä ja he kyseli-
vätkin: ”Milloin me näimme 
sinut sellaisena kuin sinä ker-

roit?” Jeesus vastasi jakeessa 40: ”Totisesti minä sanon teille: kaikki, 
mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.”

Tämä Jeesuksen sanojen sanoma oli Erkin sydämen asenne ja 
hänen elämäntapansa. Hän toteutti omassa elämässään kaikkea sitä, 
mitä hän oli Mestariltaan oppinut. Erkki oli aina valmis auttamaan 
ketä tahansa ja milloin tahansa, eikä katsonut kellosta, olisiko nyt 
sopiva aika auttaa. Hän laittoi itsensä likoon ja lähti aina, jos joku 
lähimmäinen oli avun tarpeessa. Erkki auttoi aina koko sydämestään 
ja lähimmäisen parasta ajatellen. Erkille oli tärkeää elää uskoa Jee-
sukseen todeksi joka päivä ja joka hetki.

Vuonna 2000 jouduttiin valitsemaan toiminnanjohtaja Jorma Soi-
nin siirtyessä Sininauhaliiton palvelukseen. Hakijoita oli useita, joista 
seitsemän valittiin hallituksen haastatteluun. Erkki oli yksi haastatel-
tavista, enkä ollut tavannut häntä aikaisemmin. Näin Erkin ensim-
mäistä kertaa, kun hän astui vuorollaan huoneeseen. Tunsin sisälläni, 
että nyt edessäni on Jumalan mies, ennen kuin Erkki sanoi sanaakaan. 
Siinä hetkessä koin vahvasti, että Erkki olisi oikea valinta toiminnan-
johtajaksi. Niin tapahtui: Erkki valittiin yksimielisesti toiminnanjoh-
tajan tehtävään.

Jorma Soini aloitti työn melkein tyhjästä. Hän sai yhdistyksen 
toiminnan kasvamaan, ja myöhemmin yhdessä johtokunnan kanssa 
toiminnan laajentumaan usealla toimipaikalla. Ulkoiset puitteet oli-
vat hyvät. Erkki toi toiminnanjohtajaksi tultuaan työyhteisöön paljon 
uutta. 

Erkki ei keskittynyt pelkästään organisaation ja työyhteisön ulkoi-
siin puitteisiin, vaan myös työntekijöiden työssä jaksamiseen. Erkillä 
oli usein hallituksen kokouksissa esiteltävänä monenlaisia käppyröitä 
ja taulukoita, jotka kuvasivat Jyväskylän Katulähetyksen työhyvin-
vointia. Hän esitteli iloisena työyhteisön keskimääräistä parempaa 
työhyvinvointia verrattuna muuhun tutkittuun maan laajuiseen työ-
hyvinvointiin.

Erkki toi työyhteisöön puolisonsa Tuulan kanssa käymiltä avio-
liittoleireiltä heidän yhdessä oppimista ja oivaltamista asioista niitä, 

jotka olivat siirrettävissä työympäristöön. Erkille oli hyvin tärkeää 
esimerkiksi tunteista puhuminen ja niiden käsittely. Nämä kaikki uu-
det asiat tuntuivat aluksi aivan oudoilta ja kuuluvatko tällaiset tun-
teista puhumiset työpaikoille. Niitä asioita oli totuttu pitämään hyvin 
henkilökohtaisina ja vain kotona puhuttavina asioina, jos sielläkään. 
Alussa saamistaan joistakin palautteista huolimatta, Erkki piti oman 
linjansa. Se linja osoittautui viisaaksi ja toimivaksi ja oikein hyväk-
si. Erkki välitti jo pelkästään läsnäolollaan työyhteisöön sitä hyvää, 
mitä oli Tuulan kanssa leireillä oppinut. Avioituville ja jo avioliitossa 
oleville työntekijöille Erkki jopa mahdollisti osallistumisen avioliit-
toleireille.

Erkki antoi myös uusia haasteita työntekijöille: hän antoi itsenäis-
tä päätösvaltaa talousarvion puitteissa, ja sen mukana luonnollisesti 
myös vastuuta. Mielestäni suurin niistä oli vapaus tehdä työtä pelkää-
mättä mahdollisen epäonnistumisen seuraamuksia. Erkki luotti työn-
tekijöihin. Erkin hyvin tutuksi tullut lause oli: ”Jos ja kun teemme 
virheitä, niin yhdessä ne korjaamme.”

Katulähetyksen porukan kanssa saimme järjestää leirejä alkoholi-
riippuvaisille miehille Virossa, Petrula nimisessä paikassa. Erkki oli 
koko toiminnanjohtajakautensa ajan mukana leireillä. Petrulan johta-
ja Alina Nyganen odotti aina innolla Erkkiä puhumaan tunteista. Erk-
kiä alettiinkin kutsumaan rakkauden apostoliksi. Erkki toi aina esille, 
kuinka on tärkeää osoittaa rakkautta, välittää kanssaihmisistä ja tar-
jota olkapäätä sitä tarvitsevalle. Erkin sydämellisyys, välittäminen ja 
vaatimattomuus olivat käsittämättömiä. Erkillä oli aina aikaa kuun-
nella lähimmäistä, eikä vain kuunnella, vaan kuunnella ollen läsnä.

Puheenjohtajuuteeni liittyy Erkin sanat eräällä Saksan matkalla, 
jolla kävimme katsomassa neuluria EkoCenteriin. Hän sanoi minul-
le: ”Rupea sinä puheenjohtajaksi.” Vastasin: ”En ikinä, ja toisekseen 
paikka ei ole niin vain otettavissa, vaan jäsenistö valitsee puheenjoh-
tajan.” Saman vuoden joulukuussa minut sitten valittiin puheenjohta-
jaksi, ja tämä tehtävä jatkuu edelleen. Eläkkeelle jäätyään Erkki valit-
tiin Jyväskylän Katulähetyksen hallitukseen, jossa hän toimi loppuun 
saakka sihteerinä.

Suomen Katulähetysliiton hallituksen jäseniltä sain viestejä, joissa 
todettiin mm. ”Toivottavasti Jyväskylän Katulähetys saa jatkossakin 
yhtä innokkaita työntekijöitä kuin Erkki oli.” ja ”Ihmisen paras matka 
on matka Jumalan luokse.” Erkki on päässyt perille Taivaan kotiin, 
sinne, jonne me vielä matkaamme.

Tässä me kaikki Erkin kanssa taivalta tehneinä - ennen kaikkea 
puoliso Tuula, lapset Mika, Jarkko ja kaksoisveli Pertti perheinenne 
- joudumme kokemaan, kuinka rakkaasta ihmisestä luopuminen tuo 
mukanaan surua, ikävää ja kaipausta. 

Kaiken tämän keskellä saamme kuitenkin iloita siitä, että Erkki 
lähti tästä ajasta uskossa Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. 
Paavalin sanoin Erkki on hyvän kilvoituksen kilvoitellut ja on päässyt 
perille hyvän Taivaallisen Isän huomaan. Me vielä täällä kilvoitte-
lemme ja elämme jälleennäkemisen toivossa.

Teksti: Pekka Arposuo 
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Erkki Keski-Lusa

040 195 0770

erkki.keski-lusa@jklkl.fi

Kirsi Hiekkala 

044 730 9457 

kirsi.hiekkala@jklkl.fi

Jari Helppolainen 

044 709 1281 

jari.helppolainen@jklkl.fi

Kuvaus ja taitto
Tomi Montonen

040 842 9847

tomi.montonen@jklkl.fi

Paino
Jyväskylän Katulähetys 

Kankitie 14

40320 Jyväskylä

Vapautetut-lehti, 17. vuosikerta. Julkaisupäivät: 15.3., 15.5., 15.9. ja 1.12. Osoitteenmuutokset: hallinto@jklkl.fi 

Näkoislehti verkossa: www.jklkl.fi/vapautetut

Asuminen - Kierrätys - Työvalmennus - Ruoka-apu - Nuorisotyö



4 5Jyväskylän Katulähetys Vapautetut

muutti väistötiloihin

Ruokapankki ja Päiväkeskus Leiväntalo muutti-
vat entisen Kyllikinkadun päiväkeskuksen tiloi-
hin. Uusi soite on Kyllikinkatu 2.

Asiakkaat ovat ottaneet uudet tilat positiivisin mielin 
vastaan ja kehuvat Päiväkeskuksen ja Ruokapankin 
tunnelmaa jopa paremmaksi kuin ennen. Työnteki-

jöitä miellyttää erityisesti raikkaampi sisäilma, jota on help-
po hengittää.

Väistötiloihin siirryttiin, koska Ruokapankin entisiin ti-
loihin Sammonkatu 5:een tehdään mittava putkiremontti tu-
levan syksyn ja kevään aikana. Ainoastaan EU-ruuan jakelu 
tapahtuu samassa paikassa kuin ennen eli osoitteessa Sam-
monkatu 4.

Olemme tyytyväisiä
Työntekijät ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uusiin tiloihin 
ja alun kankeuden jälkeen myös ruuan jakelu on saatu toimi-
maan hyvin. Ruokapankissa kuntouttavassa työtoiminnassa 
oleva Jari Karvinen kertoo, että muutto väistötiloihin sujui 
hyvin. Muutto tapahtui nopeasti, aikaa kului vain kaksi päi-
vää. Ainoastaan pakastimien ja kylmäaltaiden muutto tuotti 
päänvaivaa, mutta ammattimiesten avulla myös ne saatiin 
paikalle aikataulussa. Väistötilat ovat pienemmät, mutta työ-
olosuhteet sisäilman osalta ovat parantuneet.

Asiakkaat ovat oppineet käytännöt ja hommat ovat suju-
neet sutjakkaasti. Väistötiloissa haasteena on se, ettei ruoka-
kuorman purkamiselle ole erillistä tilaa.

Nyt on kaikki hyvin
Asiakkaat ovat erityisesti kiitollisia siitä, että he voivat tulla 
odottamaan päiväkeskukseen ennen ruuanjaon aloittamista 
kuten ennenkin. 

Ruokapankin henkilökunta saa asiakkailta kiitosta siitä, 
että muutto tapahtui niin nopeasti. Myös Ruokapankin uusi 
sijainti on saanut kiitosta asiakkailta, sillä Kyllikinkatu si-
jaitsee vain muutaman sadan metrin päässä Sammonkadulta, 
jolloin asiakkaiden ei ole tarvinnut miettiä kulkuyhteyksiä 
uudelleen. 

Ainoastaan autoilevat asiakkaat moittivat parkkitilaa, jota 
Kyllikinkadulla ei käytännössä ole lainkaan.  Toistaiseksi asi-
alle ei kuitenkaan ole löydetty ratkaisua ja asiakkaita keho-
tetaan tulemaan Ruokapankkiin muilla kulkuvälineillä kuin 
autolla tai pysäköimään Yrjönkadun varteen, jossa on kahden 
ja neljän tunnin kiekkopaikkoja. 

Putkiremontin ajan myös Jonosta Yhteyteen -projekti toi-
mii Kyllikinkadulla Päiväkeskus Leiväntalon tiloissa. Kesäl-
lä varsinaista toimintaa ei ole juurikaan ollut, mutta ryhmä-
toiminta alkaa jälleen syyskuussa.

Teksti: Heli Pikkarainen

Ruokapankki

Jari Karvinnen (vas.) ja 
Sergei Kapanen kokoa-
vat ruokakasseja Ruoka-
pankin uusissa tiloissa.

www.jklkl.fi/ruoka-apu

Pääkirjoitus
Erkki Arvajan siirtyminen ajasta ikuisuuteen on värittänyt 

tämän syyskauden alkua. Erkki teki merkittävän työpa-
noksen järjestömme parissa vuosina 2000–2013 sekä 

parina viime vuotena hallituksessa. Hänen vaikutuksensa nä-
kyy ja tuntuu vieläkin vahvana mm. eri yhteistyöverkostoissa 
ja asiakaskokemuksissa. Kiitollisin mielin muistelemme Erk-
kiä, otamme osaa läheisten ja ystävien suruun. Erkin muistoa 
kunnioittaen ja hänen ajatteluaan mukaillen siirrämme kat-
seemme toivorikkaasti kohti tulevaisuutta.

Tähän lehteen olemme poimineet merkittäviä uusia toimin-
tamuotoja, tapahtumia ja kasvoja eri toimialoiltamme. Tuetun 
asumisen palvelut laajenivat keväällä selviämisasematoimin-
naksi. Uusintarikollisuutta vähentämään pyrkivä, kolmen toi-
mijan yhteinen kehityshanke ”Pyöröovesta ulos” käynnistyi 
rivakasti. Ruokapankki muutti kesällä remontin tieltä väliai-
kaistiloihin. Tuotannollisten palvelujen valikoima kasvoi ra-
kennustavaroiden kierrätysmyymälällä ja pesulalla. Talentti 
Verstas sai uuden ohjaajan ja Nuorten Katutaso kaksi uutta 
työntekijää. Kun vielä ottaa mukaan aiemmin lehdissämme 
esillä olleet uudet työmuodot Talentti Median mainosteippauk-
sen, Ekotuunari-hankkeen, Kierrätystavaratalon ja sosiaalisen 
valmennuksen Iskupajan sekä kansalaistoiminnan kehittämi-
sen, osoittavat nämä kaikki henkilöstön tarmokasta ponnistelua 
uudistaa ja kehittää järjestön työtä ja toimintaa. 

Kaikkien uudistusten keskellä on vielä pyritty viemään 
eteenpäin johtamiskulttuurin kehittymistä asemapohjaisesta 
tiimimuotoiseen oppivaan organisaatioon. Tämä vuosi on ollut 
siis merkittävien investointien aikaa, panostusta tuleviin vuo-
siin. Nyt teemme työtä sen eteen, että uudet toimintatavat ja 
työmuodot tuottaisivat tavoiteltuja tuloksia.

On ollut haasteellista viedä eteenpäin niin monia samanai-
kaisia muutoksia organisaatiossamme yhteiskunnan keskellä, 
joka itsekin on melkoisessa myllerryksessä. Monia epävar-
muustekijöitä liittyy erityisesti työllistämis-, työvalmennus- ja 
asumissosiaalipalvelujen tuottamiseen, jotka ovat olleet kes-
keisiä toimintamme sisältö- ja rahoituslähteitä vuosien ajan. 

Markkinavoimien ulottuminen kaikista heikoimmassa ase-
massa olevien palveluihin herättää huolta. Toivomme, että tu-
levaisuudessa järjestötoiminnan mahdollisuudet asiakasta ja 
kansalaista lähellä olevana palveluorganisaationa ymmärrettäi-
siin. Kaikkea nyt markkinoille siirrettäväksi suunniteltua toi-
mintaa ei käsityksemme mukaan sinne kannattaisi siirtää.  Siitä 
kärsii ennen kaikkea heikossa asemassa olevat, mutta lopulta 
myös koko yhteiskunta. Aika näyttää, millaiseksi toimintaym-
päristömme muuttuu. On kuitenkin selvää, että muutoksia tulee 
edelleen. Niihin pyrimme vastaamaan kehittämällä edelleen 
palveluitamme, vahvistamalla kansalaistoimintaa sekä yhdis-
tämällä voimia samalla sektorilla toimivien tahojen kanssa.

 Kaikista tärkeintä on kuitenkin tiedostaa ja ymmärtää, kuka 
on järjestömme tekemän työn perimmäinen toimeksiantaja ja 
ihmisarvon määrittelijä: Hän on Luoja, Jumalamme, jolle jo-
kainen ihminen on yhtä arvokas, rakas ja tärkeä. Hänelle teem-
me työmme ja Hänen tahdostaan uskomme olevamme olemas-
sa. Siksi katsomme luottavaisesti tuleviin päiviin!
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Yksilöityjä ja toimivia asunto ensin -periaatteen 
asumisratkaisuja rikostaustaisille, jotka 
vapautuvat asunnottomina tai ovat tuomioiden 
takia vaarassa joutua asunnottomaksi. 

Eri asumisratkaisujen, asumisen tuen, mielekkään 
tekemisen ja vertaistuen avulla mahdollisuus 
katkaista toistuva rikos–vankeus-kierre. 

2. Asuminen
Oma koti on perusedellytys rikoksettomalle 
elämälle. Asunnottomalle rikoskierre on 
helposti toistuva:

3. Asumisen tuki

Pelkkä asunto ei riitä. Yksilöidyllä asumisen 
tuella mahdollistetaan asunnon säilyttäminen. 

Lyhyiden vankeus- ja siviilijaksojen aikana 
asumisasioita ei ehditä järjestämään. Usein 
rikostaustainen vapautuu asunnottomana 
ennen seuraavaa tuomiota.

Pyöröovivanki = Henkilö 
suorittaa toistuvia, usein lyhyitä 
vankeustuomioita. Jopa puolet 
Suomen vapautuvista vangeista 
on pyöröovivankeja.

1. Tuomion aikainen kontakti

4. Mielekäs arki

Asunnon ja asumisen tuen lisäksi arjessa 
pitaa olla muutakin sisältöä. Koulutus-, työ- 
ja päiväkeskustoiminta sekä esimerkiksi 
liikunta- ja muut harrastukset motivoivat 
rikoksettomuuteen.

Tavoitteena 
on aina 
rakentaa 
asunnosta 
oma koti.

Siviili-
jakso

Uusi 
rikos

Uusi 
tuomio

Vankeus-
aika

Kokemusasiantuntijuus on tärkeää: 
Pyöröovesta ulos -hankkeessa 
vapautuvalla on mahdollisuus toimia 
vertaisena muille rikostaustaisille.

o

Vapautuva, vankilan työntekijä ja 
Pyöröovesta ulos -työntekijä tapaavat ja 
suunnittelevat yhdessä vapautumisen 
jälkeistä aikaa.

•pääkaupunkiseudulla 
•Lahden seudulla 

•Jyväskylän seudulla

Pyöröovesta ulos 
2018–2020 (STEA)

Toistuvia
vankeusrangaistuksia 

suorittavien henkilöiden 
tukeminen eroon 

rikoskierteestä

o

Miikka-Pekka Rautiainen
Projektipäällikkö
Pyöröovesta ulos -hanke / 
Sininauhaliitto
Puh. 050 467 9090
miikka-pekka.rautiainen@sininauha.fi

Hanna-Riikka Alasippola
Projektityöntekijä
Pyöröovesta ulos -hanke / 
Jyväskylän Katulähetys
Puh. 040 591 7476
hanna-riikka.alasippola@jklkl.fi

Pyöröovesta ulos -hanke pyrkii 
vähentämään toistuvia vankeusrangais-
tuksia suorittavien uusintarikollisuutta. 
Hanke toteutetaan Sininauhaliiton
koordinoimana yhteistyössä 
Sininauhasäätiön, Lahden Sininauhan ja 
Jyväskylän katulähetyksen kanssa.

Lahden
Sininauha ry
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Olen onnellinen kahden pienen pojan 
mummi, joka nauttii luonnon rauhasta 
ja veden äärellä olemisesta.

Vapaa-aikani koostuu läheisten ihmis-
ten läsnäolosta, ”karavaanari elämäs-
tä” ja perheen lemmikeistä.

Ulos pyöröovesta

Jyväskylän Katulähetys on mukana Sininauhaliiton koordi-
noimassa hankkeessa yhdessä Sininauhasäätiön ja Lahden 
Sininauhan kanssa. 

Olen Hanna-Riikka Alasippola ja toimin hankkeessa projek-
tityöntekijänä. Olen työskennellyt Jyväskylän Katulähetyksel-
lä yli 20 vuotta. Koulutukseltani olen sosionomi. Työurani on 
ollut monipuolinen ja olen saanut kohdata matkan varrella suu-
ren määrän upeita ihmisiä. Ihmisiä, joiden elämää on haastanut 
ongelmat päihteiden, mielenterveyden tai asunnottomuuden 
äärellä. Asiakkaiden elämään on usein kuulunut myös rikokset 
ja näiden johdosta vankeusrangaistukset.

”Elämä on ollut usein kujanjuoksua ja ulospääsyn kohdalla 
pyöröovi, johon on jääty jumiin”

Pyöröovesta ulos -hanke on ollut jo monessa mukana. Tou-
kokuussa järjestettiin palvelumessut Laukaan vankilassa. Ta-
pahtuma kulki nimellä ”Kohtaaminen on mahdollisuus”.  

Yhteistyökumppaneilta saama palaute on ollut kannustavaa, 
yhteinen päämäärää toimia asiakkaan ja ihmisen hyväksi tun-
tuu aidolta. Tekeminen yhdessä on vaikuttavaa ja voimaannut-
tavaa.

Se, mihin itse näen olevan valtava tarve, on pienet, kohtuu-
hintaiset asunnot Jyväskylässä. Asunnottomuustyön tekemi-
nen täytyy olla aktiivista. Ihmisellä on oikeus omaan kotiin ja 
sen myötä tarvitsemaansa tukeen. 

Toisena merkityksellisenä asiana on kohtaamispaikan syn-
tyminen Jyväskylän keskustaan, johon voi saapua matalal-
la kynnyksellä hakemaan apua tai kohtaamaan työntekijöitä. 
Kohtaamispaikan suunnittelussa hanke on myös aktiivisesti 
mukana.

Iloitsen myös yhteistyöverkostosta, joka on hankkeen ym-
pärillä. Yhdessä saamme aikaan mm. tapahtumia asiakkaan 
haasteiden esiintuomiseksi. Itselleni merkitystä on myös Vat-
Verkostolla, jossa olen ollut mukana vuodesta 2009 alkaen. 
Tämä hanke on syntynyt Vat-verkoston myötävaikutuksella.

Syksyn suunnitelmissa on Kuka määrittää oikeuden omaan 
kotiin -seminaari 2.10. ja Asunnottomien yö -tapahtuma 17.10.

Syksyyn kuuluvat myös ryhmätoimintojen suunnittelu ja 
aloittaminen.

Teksti: Hanna-Riikka Alasippola ja Kirsi Hiekkala

Pyöröovesta ulos -hanke käynnistyi Jyväsky-
lässä maaliskuun alussa� Tavoitteena on tukea 
toistuvia vankeusrangaistuksia suorittavia 
henkilöitä eroon rikoskierteestä�
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• avoinna arkisin ma–pe klo 10–18

• puhelin myymälään 044 723 8512

• osoite Kankitie 10, Jyväskylä

• www.jklkl.fi/ekocenter/talentti-tuuma

Talentti Tuuma” 
kierrättää rakennustavaraa
Raksamyymälä Talentti Tuuma palvelee kierrätyksestä kiinnostuneita ra-
kentajia ja remontti-ihmisiä� Otamme vastaan ja myymme kalusteita sekä 
rakennustarvikkeita�

Talentti Tuumassa on myymälätilaa yli 300 m2, aidattu piha-alue ja merikonttivarasto. Valikoimissa on muun mu-
assa lvi-kalusteita, sähkötarvikkeita, keittiö- ja toimistokalusteita. Hintataso pyritään pitämään niin edullisena, 
että materiaalit liikkuvat nopsasti eivätkä jää hyllyyn pölyttymään.

Raksamyymälässä otamme vastaan hyväkuntoista rakentamiseen liittyvää materiaalia ja ehjiä lvi-kalusteita. En-
nen tavaroiden tuontia kannattaa olla puhelimitse yhteydessä myymälään. Olisi hyvä, jos asiakas toisi hyväkun-
toista tavaraa ja lajittelisi jo etukäteen pois kaatopaikalle kuuluvan materiaalin. Lahjoitukset voi tuoda itse paikan 
päälle tai sopia noudosta. Noudot harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Talentti Tuuma on vasta taipaleensa alussa. Toiminta sopii hyvin Jyväskylän Katulähetyksen nykyiseen kierrätys-
kokonaisuuteen. Voimme myös kehittää kokonaisuutta vastaamaan paremmin isompien rakennustarvike-erien 
kierrättämiseen. 

Tuuman toimintaa aiotaan kehittää niin, että yhteistyötä Sovatekin ja Mustankorkean kanssa voitaisiin kokeilla ja 
lisätä. Nyt jo olemme yhteisessä Cirkula-hankkeessa ja se voisi toimia yhteistyön alustana. Laukaan Väentuvan 
kanssa jatkamme SER-kierrätykseen liittyvää yhteistyötä.

Kysyntää rakennustarvikkeiden kierrätystoiminnalle on runsaasti ja se tuntuu lisääntyvän edelleen, kun kuluttaji-
en ympäristötietoisuus kasvaa. Pienennetään hiilijalanjälkeä yhdessä.

Teksti: Kari Kaskilahti, Juha Konttinen ja Kirsi Hiekkala

Retrovalaisimia ja sähkölaitteita

Talentti Tuuman valikoimiin kuuluvat myös säh-
kölaitteet. Myynnissä on muun muassa pesuko-
neita, kylmälaitteita, televisioita, digibokseja, 
stereoita ja videonauhureita sekä erilaisia valai-
simia. 

– Kaikki laitteet on tarkistettuja ja sähköturval-
lisiksi todettuja. Liitäntäjohdot ovat määräysten 
mukaisia, Heikki Laasonen kertoo.

Sähkölaitteille on varattu oma kulmaus Tuuman 
myymälässä. Valaisimissa, kuten muissakin kier-
rätystavaroissa, valikoima vaihtelee. Tällä het-
kellä myynnistä on esimerkiksi 1960-luvun ark-
kitehtivalaisimia. Retrolöytöjen rinnalla kauppaa 
käydään myös ihan uusista valaisimista, joita on 
saatu lahjoituksena.

Teksti: Kirsi Hiekkala

Raksamyymälä

Applen ”linnunpönttö” Macintosh-tieto-
kone 80-luvun alusta on yksi esimerkki 
Tuuman retro-valikoimasta.

Talentti Tuuman työntekijät Kari 
Kaskilahti, Heikki Laasonen ja 
Markku  Partinen. 

www.facebook.com/EkoCenterKirpputorit
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Pehmeämpi ja vapaampi vaihtoehto

Selviämisaseman perustaminen tuli eteen nopealla aika-
taululla, mutta asiassa on onnistuttu hyvin, sillä tähän 
tarpeeseen vaaditut tilat löytyivät valmiiksi Ensias-

kel-palveluiden piiristä. Selviämisasema toimii ensisuojan 
entisissä tiloissa ja ensisuoja siirtyi samassa rakennuksessa 
oleviin viiteen erilliseen asuntoon. Selviämisasemalla ja en-
sisuojassa molemmissa on 10 asiakaspaikkaa. Selviämisase-
man käytänteitä on pystytty muokkaamaan matkanvarrella 
yhteistyössä viranomaisten ja selviämisaseman työntekijöi-
den kanssa.

Poliisi ja ensihoito sekä selviämisaseman työntekijä teke-
vät arvion henkilöstä ja hänen palveluntarpeestaan.

Poliisin ja ensihoidon sekä selviämisaseman henkilökunta 
on tehnyt ammatillisesti vahvaa arviointia selviämisasemalle 
tuotavien asiakkaiden sopivuudesta eikä konflikteja ole asi-
akkaiden kanssa syntynyt. Sovitut toimintatavat ja yhteistyö 
eri viranomaisten kesken on ollut saumatonta.

Sen lisäksi, että selviämisasemalla taataan turvallinen 
selviäminen, tarjoamme palvelua myös ihmisen eri elämän-
tilanteista riippuen. Tarjoamme mahdollisuutta keskustelulle 
mieltä painavissa asioissa sekä annamme palveluohjausta, 

mikäli asiakas haluaa.  Selviämisaseman yhteydessä on en-
siaskel-palvelut, joten asunnottomien asiakkaiden tarpeisiin 
on pystytty vastaamaan hyvinkin nopealla aikataululla. Sel-
viämisaseman yhteydessä on mahdollista peseytyä ja saada 
päälleen puhtaat vaatteet.

Olemme paikalla 24/7. Sairaanhoitaja on paikalla arkisin 
klo 8–16.00 ja tuona aikana sairaanhoitajan työparina työs-
kentelee lähihoitaja. Viikonloppuisin ja öisin paikalla on yksi 
lähihoitaja sekä hänen työparinsa.  

Tiedämme poliisilta saadun palautteen perusteella, että 
olemme voineet keventää heidän työtaakkaansa merkittäväs-
ti.

Kokonaisuutena ajatellen Kankitie 9 on palvelukeskus/
yhteisö, johon on sijoitettuna Selviämisaseman ja Ensiaske-
lasuntojen lisäksi 45 sosiaalisin perustein vuokrattua asun-
toa kolmessa erillisessä luhtitalossa. Asukkaita on tukemassa 
kaksi ohjaajaa 24/7 ja tarjolla on myös matalan kynnyksen 
työllisyyspalveluita sekä päiväkeskus.

Teksti: Selviämisaseman tiimi

Selviämisasema
Olemme paikalla joka päivä ja 24 tuntia päivässä� Asiakkaat tulevat selviämisasemalle 
poliisin tai ensihoidon tuomana�

Toiminta alkoi 17. toukokuu-
ta 2018. Heinäkuun loppuun 
asiakastuonteja on ollut yh-
teensä 251.

Asiakkaista on naisia 17 ja 
miehiä 113.

Ulkopaikkakuntalaisia näistä 
henkilöistä on ollut 25.

Kuva: Gunnar Manner

Pesulan rakennustyöt ovat edenneet suu-
ren harppauksen ja ovat nyt loppusuoralla. 
Koneita on päästy koekäyttämään ja säätä-
mään. Pieniä toiminnallisia muutoksia on ol-
lut paljon ja loma-ajasta johtuen aikataulut 
ovat venyneet alkuperäisistä suunnitelmista 
rutkasti.

Käytössämme on mattojen pesuun tarkoitettu tamp-
pari ja laakapesukone. Lisäksi meillä on kaksi isoa 
teollisuuspesukonetta, teollisuuskuivuri ja muutama 

tavallinen pyykinpesukone sekä mankeli. Pesulan tiloissa on 
myös tilava kuivaushuone.

Pesula sijaitsee Kankitie 14:ssa Talentti kierrätyshallissa. 
Pesulaan on oma sisäänkäynti Kierrätystavaratalon kupeessa. 
Jaamme kierrätyshallin tilan yhdessä myymälän huonekalu-
jen ja lahjoitustavaran vastaanoton kanssa.

Pesula täydentää kierrätystoimintaa
Pesulan myötä saamme yhden uuden yksikön täydentämään 
Jyväskylän Katulähetyksen monipuolista toimintaa. Voimme 
tarjota lisää uusia työtoimintapaikkoja ja tulevaisuudessa 
palvelemme pesulassa myös ulkopuolisia asiakkaita. 

Pesulatoiminta vähentää meidän kierrätyksen polttokuor-
maa, jota on suhteellisen paljon tämäntyyppisessä vaatekier-
rätystoiminnassa. Pesula ja vaatteiden pesu on luonnollinen 
osa kierrätystoimintaa. Meille lahjoitetaan paljon likaisia 
mattoja. Nyt saamme matot pestyä ja myyntiin kirpputorille.

Toivomme, että saisimme lahjoituksena puhdasta ehjää 
tekstiiliä. Pesemme kierrätykseen tulleita hyviä, mutta likai-

sia vaatteita ja mattoja, mutta emme suinkaan pese kaikkea. 
Pesemme esimerkiksi hyviä lasten haalareita tai takkeja, jot-
ka ovat kalliita merkkituotteita, ja laitamme ne myyntiin.

Olemme saaneet paljon erilaisia, eri materiaaleista val-
mistettuja mattoja. Harjoittelemme niillä mattopesukoneen 
käyttöä. Tulevaisuudessa pyrimme palvelemaan ulkopuolisia 
asiakkaita. 

Palveluja myös Laukaan suuntaan
Väentupa on ollut alusta alkaen mukana toteuttamassa tätä 
pesulaideaa. Väentupalaiset olivat meidän kanssamme hank-
kimassa pesulan koneita ja rahoittamassa 50 prosenttia han-
kinnasta. Väentuvalta tulee pesulaan yksi työntekijä ja hän 
kuljettaa työmatkallaan Laukaasta pestäviä mattoja Talentti 
pesulaan. Sopimuksen pohjalta tarjoamme pesupalvelujam-
me jatkossa myös Laukaan suuntaan.

Pesulassa käytetään kotimaisia pesuaineita, jotka ovat 
ekologisia. Odotamme innolla pesukoneiden käynnistystä ja 
kokeiluja lähipäivinä.

Teksti: Maija Tukio, Juha Konttinen ja Kirsi Hiekkala

Maija Tukio ja Karri Hietanen 
pesevät käytävämattoja laa-
kapesukoneella.
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Tuoreet terveiset 
Talentti-verstaalta

Olen Markku Lajunen ja aloitin kesäkuun alussa 
Talentti-verstaan ohjaajana.

Työhön perehtyminen ja uuteen työyhteisöön tutustuminen on 
parin kuukauden työkokeilujakson aikana ollut antoisaa.

Valmistuin nuorena miehenä timpuriksi Jyväskylän ammatti-
koulusta. Vielä nuorempana tuli hankittua myös kirjanpainajan 
paperit. Myöhemmin olen suorittanut työn ohella näyttötutkinto-
na kirvesmiehen ammattitutkinnon.

Olen työskennellyt kolmekymmentä vuotta kirvesmiehenä 
monenlaisissa projekteissa, saneerauksen, vanhan korjauk-
sen ja uudisrakentamisen parissa. Sysäyksen tähän nykyiseen 
työhön antoi sijaisuuskokemukseni opettajana nuorten parissa 
rakennuspuolella Jyväskylän ammattikoulussa. Nuorten parissa 
työskentely oli innostavaa ja joskus myös haastavaa – mikä sen 
parempi.

Suht´ odottamattomien yhteensattumien johdattamana 
suuntauduin lopulta tähän taloon. Talon rento ilmapiiri ja hyvä 
yhteishenki ovat edesauttaneet sopeutumista uuteen työhön 
ja ympäristöön. Työyhteisö on ottanut minut hienosti vastaan, 
tarvittaessa tukea ja neuvoja jakaen. Työpäivät kuluvat kuin 
siivillä.

Työnkuva verstaalla pitää sisällään työn ja tuotannon organi-
sointia ihmisläheisesti ja tukien. On mukava huomata innos-
tuneisuuden syttyvän verstaan väessä, kun sopiva ja joskus 
vähän haasteellinenkin työtehtävä on käsillä.

Keskinäinen luottamus ja yhteisöllisyys ovat jokapäiväisen vers-
tastoiminnan peruskiviä.  Tuotteet, joita valmistamme Talentti-
verstaalla ovat pääosin tilaustöitä.

Valmistamme tuotteita laidasta laitaan: linnunpönttöjä, kani-
taloja, lapsiportteja, roskakatoksia, ulkohuusseja ja erilaisia 
varastorakennuksia. Pidän tärkeänä, että tilaustyöt pyritään 
aina toteuttamaan laadukkaasti.  Kun asiakkaiden luottamus 
saavutetaan, niin verstaalle löytyy varmasti uusia töitä ja tyyty-
väisiä asiakkaita.

Loppuvuotta kohti on sitten uusia suunnitelmia tuotevalikoiman 
osalta. Uutuustuotteiden ideointi on jatkuvaa ja uusia ideoita 
otamme myös mielellämme vastaan – siis vinkatkaa.

Tänä syksynä ryhdyn suorittamaan tekniikan erikoisammatti-
tutkintoa.  Työlle ja opinnoille vastapainoa antaa nuoruudesta 
pitäen rakas musiikkiharrastukseni - soitan rumpuja erilaisissa 
juurimusiikkibändeissä. Keikkailenkin aika ajoin. Vuorovaikutus 
yleisön kanssa sytyttää ja antaa paljon.

Kesäisin moottoripyöräily täyttää vapaa-ajat silloin, kun keli sal-
lii ja tänä kesänä sitä iloa on piisannut. Kiitos säiden säätäjälle. 
 
Tavataan Talentti-verstaalla!

Markku 
Lajunen Koski-Hallituksen blogi

Ulla Koskinen
Olen saanut rukouksessa näyn Jumalan uskollisuudesta: Hän 
pitää heikommista huolen� Jyväskylän Katulähetys toteuttaa 
tätä tehtävää, avaten kätensä yhteiskunnan rattailta poispu-
donneille lähimmäisille�

Katulähetyksessä järjestetään yksilökohtaista 
elämän polkua hänelle, jolta se on kadoksissa. 
Perusasiat eli asunto, lämpö, ruoka ja vaatetus 
järjestetään kuntoon. Tarvitsemme ostopalve-
lusopimuksia kaupungilta tai muilta toimijoil-

ta, jotta voisimme vastata tähän yhä kasvavaan tarpeeseen: 
ihmisen kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Se on Jumalan mie-
len mukaista työtä, joka levittää siunausta ympärilleen.

Jyväskylän Katulähetys on voittoa tavoittelematon yhteis-
kunnallinen yritys, joka te-
kee hyvää ja jakaa hyvää. Se 
keskittyy monenlaiseen am-
matilliseen osaamiseen, mm. 
asumiseen, kierrätykseen, 
työvalmennukseen, ruoka-
apuun ja nuorisotyöhön. 
Työntekijöiden lisäksi Ka-
tulähetyksessä toimii useita 
vapaaehtoisia erilaisissa teh-
tävissä.

Lähinnä itseäni ovat pul-
lakirkoissa käyminen, evan-
keliumin eteenpäin vieminen 
sanoin ja teoin. Pidämme 
Sanan ja rukouksen iltoja En-
siaskeleessa kerran kuukau-
dessa. Joskus järjestämme 
ruokailun asukkaille. Ahkerat 
naiset tekevät maistuvat ate-
riat Ensiaskeleen keittiössä.

Luottamuksen rakentami-
nen on ensisijaisen tärkeää. 
Se on avain syvempään kes-
kusteluun ja vuorovaikutuk-
seen asukkaiden sekä myös 
työntekijöiden kesken.

Teemme myös kotikäynte-
jä asukkaiden luona. Yksinäisyys on joskus käsinkosketelta-
vaa. Käynnit ovat hedelmällisiä.

Kerran vuodessa käydään siivoustalkoisiin. Kodit saavat 
lisää puhtautta ja raikkautta. Asukkaiden elämänhallintaa ha-
lutaan tukea ja innostaa heitä kantamaan vastuuta itsestään. 
Jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas.

Kansalaistoiminnan kummius merkitsee minulle Katulä-
hetyksessä lähimmäisteni rinnalle asettumista, kutsumusta 

viedä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin sanoin ja teoin. 
Erään kerran rukouksessa ollessani kysyin Vapahtajaltani: 
”Mitä sinä tahtoisit minun tekevän, mitä sanoisit?” Välittö-
mästi kuulin hiljaisia sanoja: ”Seuraa minua: Minä menen 
sinne, missä ovat tämän maailman halveksitut, osattomat, 
syntiset ja sairaat, heikot ja tarvitsevat! Minä menen teille ja 
aitovierille, seuraa sinä minua.”

Sydämessäni kiitin Jeesusta Hänen sanoistaan, sillä tiesin, 
että kuulin oikein Hänen kutsunsa henkilökohtaisesti minul-

le. Rukoukseni on, että voisin 
olla kuuliainen vähässä ja 
uskollinen Herralleni. Juma-
lan tahdon löytyminen antaa 
merkityksen elämään.

Kansalaisjärjestön kum-
mius tarkoittaa itselleni suur-
ta luottamuksellista tehtävää. 
Sitoutumista antamaan tukea 
ja rohkaista työntekijöitä, 
jäseniä sekä vapaaehtoisia 
palveluksen työhön. Tär-
keimpänä on kääntyminen 
rukouksessa Kaikkivaltiaan 
Jumalan puoleen. Hänen kä-
tensä nostaa Katulähetyksen 
tässäkin kaupungissa ylös 
yhdeksi tärkeimmistä toimi-
joista.

Kaiken lähtökohtana on 
lähimmäisen rakkaus, joka 
käy aktiiviseen toimintaan, 
se kulkee itsestä ulospäin, 
toisten ihmisten kanssa ja 
yhdessä toimien kaikkien yh-
teiseksi hyväksi, ei omaksi 
hyödyksi.

Näin toimi myös Erkki Ar-
vaja, hallituksen jäsen, joka pääsi Taivaan kotiin elokuussa. 
Häntä muistan lämmöllä hänen esimerkillisestä toiminnas-
taan Katulähetyksessä.

Vapahtajan tuntemista ja iloa kaikille. Rohkeasti eteen-
päin! Työ on lopulta Herran. Hänen kädestään tulee siunaus, 
joka tekee rikkaaksi.
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Uutispalat
syyskuu 2018

Katutasolta 
YADiin ja 
takaisin

Jokunen vuosi sitten pääsin Talolle kuntouttavaan työtoimintaan, jonka jälkeen mut ’’kaapat-
tiin’’ YADille, mistä löysin kiinnostuksen tehdä ihmisten parissa töitä ja sain mahdollisuuden 
oppisopimukseen. Mahtavan opin saaneena, koin olevani valmis seuraavaan steppiin, joka 
olisi mahdollisesti Katutasolta vapautunut paikka.

Mulla on tunneside Jyväskylän Katulähetykseen jo ennestään ja aloin puntaroimaan asioita ja 
ajatuksia, niin sitten tulin siihen lopputulokseen, että kyllä, haen Talolle.  

Aikaisemmalta koulutukselta olen levyseppähitsaaja ja tätä kirjoittaessani olen viimeistä 
näyttöä vaille valmis nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.

Tulevalta työltä odotan vanhojen sekä uusien naamojen kohtaamisia, keskusteluita, uuden 
oppimista, hauskoja hetkiä ja oman panokseni antamista Katutason nuorisotyöhön.

Ihmisenä olen huumorintajuinen, reilu, sydämellinen, huomioonottava ja pyrin myös suora-
puheisuuteen. Vapaa-ajalla aika menee pallolajien harrastamiseen, kavereiden kanssa tou-
huamiseen, konsolipelaamiseen, itsetutkiskeluun ja kummilasten kanssa ajan viettämiseen.

Suuri kiitos, kun valitsitte minut tähän työhön. Tässä on hyvä olla.

Kim 
Hokkanen
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Nuortentalo Katutaso

Päihteetön kohtaamispaikka kaikille 18–29 nuorille.

Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä

Avoinna: ti–to 11–21, pe 11–22 ja la 13–20

Jyväskylän Katulähetyksen väki vietti virkistävää tyky-
päivää pe 7.9.2018. Lähes sadan henkilön voimin ris-
teilimme Jyväskylän satamasta kohti Korpilahtea ja ta-
kaisin. Matka taittui m/s Suomen Suvi aluksen vakaassa 
kyydissä. Seitsemän yhteisen risteilytunnin aikana muun 
muassa juttelimme, söimme maittavan lounaan ja nau-
timme upeasta säästä.

Katulähetysristeily 
lähivesillä m/s Suomen Suvilla

Kävelykadulla järjestetyssä Mahdollisuuksien tori -tapah-
tumassa la 18.8.2018 oli telttapaikka Jyväskylän Katulä-
hetyksen käyttöön. Kohtasimme useita toiminnastamme 
kiinnostuneita ihmisiä, kun jaoimme 500 lahjoituksena 
saatua annospuuropussia. Puuropussien kyljessä oli tie-
toa siitä, miten voi tukea Jyväskylän Katulähetyksen pai-
kallista auttamistyötä.

Mahdollisuuksien tori 
Jyväskylän kävelykadulla

Jyväskylän Katulähetys oli mukana yhtenä yhteistyö-
kumppanina la 11.8.2018 pidetyssä kirpputoritapahtu-
massa Aholaidassa. Sää suosi ja paikalla oli heti aamusta 
asti paljon väkeä. Kerroimme Jyväskylän Katulähetyksen 
monipuolisesta kierrätys- ja valmennustoiminnasta. Ja 
totta kai myynnissä oli myös kirpparitavaraa EkoCenterin 
laajasta valikoimasta.

Kirpputoritapahtuma 
Keskisuomalaisen pihapiirissä

Talentti Kierrätyksen käyttöön hankittiin kesäkuussa vä-
hänkäytetty Toyota Dyna kevyt kuorma-auto. Auto on 
vuosimallia 2011 ja sen varusteisiin kuuluvat mm. peruu-
tustutka sekä perälautanosturi. Työskentely sujuu ergo-
nomisesti, koska tavaratila on korkea ja lattia tasainen. 

Näyttävät teippaukset Toyota Dynan kupeisiin toteutti Jy-
väskylän Katulähetyksen Talentti Media.

Kierrätysauto 
näkyy katukuvassa
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Talentti-kierros
Tule ja tutustu Talentti-keskuksen monipuoliseen toimintaan� Opastetut 
kierrokset käynnistyvät Talentti Kierrätystavaratalon kassalta kello 10� 
Osoite Kankitie 14, Jyväskylä�

Mukaan voit tulla ilman ennakkoilmoittumista�

Ensimmäinen Talentti-kierros to 18�10�2018 klo 10 alkaen�

Seuraavat Talentti-kierrokset järjestetään marraskuussa (to 1�11�, to 15�11� 
ja 29�11�)�

Tervetuloa!
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