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Jyväskylän Katulähetyksen kiinteistöpalvelut

Jyväskylän Katulähetyksellä kiinteistöpalvelut tuote-
taan pääsääntöisesti omana työnä. Kiinteistöpalvelut 
muodostuu ja siinä yhdistyy yhteistyöksi Kannustin-
toiminta, Perehtymisryhmä, Talentti Verstas sekä 
kiinteistönhoidon ryhmä. Tässä lehdessä saamme 

esitellä näitä kaikkia työtoiminta muotoja myös sinulle. Kai-
killa näillä työtoiminnan muodoilla on ollut yhteistä se, että 
on haluttu tarjota valitulle kohderyhmälle vaihtoehto arkeen, 
päihteetön päivä. 

Kiinteistöpalvelujen toiminta ei pidä sisällään vain kiin-
teistöihin kohdistuvaa kunnostamista. Kohderyhmänä ovat 
päihdeongelmaiset, vankilataustaiset ja monesta syystä syr-
jäytyneet henkilöt. Aktivoimme ja tuemme heitä arjen eri 
haasteissa työn ja toiminnan kautta. Tärkeinä missioina meil-
lä kiinteistöpalveluissa on: Olemme olemassa asiakasta var-
ten. Omistaudumme aidosti asiakkaidemme hyvinvoinnille, 
turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Olemme helppo ja turval-
linen kumppani arjessa. 

Kiinteistöpalvelua toteuttaa pääsääntöisesti sama kohde-
ryhmä, joita asuu yhdistyksen asunnoissa ja joihin kiinteistö-
palvelua tuotetaan. Kaikissa näissä eri työtoiminta muodoissa 

on ollut myös yhteisenä toiminta-ajatuksena tarjota ”oikeaa” 
työtä ja mielekästä tekemistä rakentamisen ja kiinteistönhoi-
don eri tehtävissä kannustavassa työyhteisössä. Toiminnan 
avulla on mahdollista saadaan käynnistymään pitkäkestoinen 
voimaantumisen prosessi, joka vahvistaa itsetuntoa ja tule-
vaisuuden uskoa. Ideana on, että aitoa tekemistä tarjotaan 
välittömästi, kun halu siihen syntyy. 

Myös omassa elämässäni olen saanut kokea ison koko-
naisvaltaisen ”remontin” suuren armon ja rakkauden kautta, 
kun taivaan isä armahti minut entisestä elämästä. Siihen elä-
mään kuului kaikki päihteet, väkivalta, vankila ja kaikki ne 
lieveilmiöt, mitä siihen elämään vain voi kuulua. Kuitenkin 
sain vastauksia rukouksiin, missä kyselin Jumalalta, että eikö 
minulle ole mitään muuta kuin päihde- ja vankilamaailma? 
Yhteiskunta oli jo luokitellut minut ihmiseksi, jota on pa-
rempi säilyttää vankilassa, kuin täällä muiden ihmisten pa-
rissa. Olin niin sanottu toivoton tapaus. Jumalan silmissä oli 
kuitenkin toisin. Jumala vastasi rukouksiin ja siitäkin syystä 
saan olla kiitollinen myös näistä asioista, mistä tässä lehdessä 
saamme kertoa. Jumala on tehnyt ihmeen minunkin kohdalla 
ja siksi uskon, että se on mahdollista kenen kohdalla vaan.

Kiinteistöpalvelut on saanut muotonsa vuosien myötä monesta yhdistyksessä toimi-
neesta eri hankkeesta, projektista sekä työtoiminta ja aktivointi muodoista. 

Ari Valkeinen
Pääkirjoitus

Könkkölän tilan päärakennuksen perus-
korjaus on nyt viimeistelyvaiheessa. Upea, 
käsin veistetystä hirrestä tehty talo kun-
nostettiin perusteellisesti Jyväskylän Katu-
lähetyksen omana työnä.

Lue lisää keskiaukeaman jutusta sivulta 8 .
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Yhteistyössä ideoitu

Ryhmässä suoritettavassa yhdyskuntapalvelus-
sa on jonkun verran poikkeavuutta yleiseen ta-
paan suorittaa tuomiota yleishyödyllisenä työnä. 
Palvelu suoritetaan kuitenkin samoja säädöksiä 
noudattaen, mutta palvelutehtävien sisältö ja 
toteuttamistapa on erilainen.

Palvelupaikkojen kumppaneista käytetään nimitystä 
”yhdyshenkilö” ja palvelupaikkasopimuksessa yh-
dyshenkilölle on määritelty rooli ja tehtävä. Yleisestä 

menettelystä poiketen Perehtymisryhmässä on ohjaaja, jon-
ka tehtäviin on sisällytetty yhdyshenkilön tehtävät.

Yhdyshenkilön tehtävien lisäksi ohjaaja seuraa ja valvoo 
palvelun suorittajien työelämätaitojen kehittymistä ja edis-
tymistä ja antaa tukea ongelmatilanteissa. Taitojen ja val-
miuksien edistymistä seurataan palvelun suorittajan itsearvi-
oinnin ja ohjaajan tekemien arvioiden kautta. Näin jokainen 
ryhmässä suoritettu yhdyskuntapalvelu tuottaa strukturoitua 
tietoa kunkin palvelun suorittajan kehityksestä. 

Rikosseuraamuslaitos arvioi rikosuusimisriskiä staat-
tisten (eli pysyvät/muuttumattomat) ja dynaamisten (eli 
muutettavissa olevien) riskitekijöiden kautta. Vaikeudet ja 
ongelmat työssä ja työelämän rakenteissa toimimisessa on 
yksi dynaaminen riskitekijä rikokseen syyllistymisessä. Vai-
kuttamalla tähän riskitekijään ryhmätoiminnassa voidaan 
samalla alentaa henkilön uusintarikosriskiä. 

Perehtymisryhmän työympäristö on osoittautunut myös 
hyväksi oppimisympäristöksi. Aiemmin mainitun vertais-
tuen lisäksi ryhmässä opitaan arvokkaita taitoja sopeutua 
ryhmään ja toimia ryhmässä yhteisen päämäärän hyväksi. 
Näin eilispäivän ponnistus ja työsuoritus on parhaimmillaan 
seuraavan päivän porrasta korkeampi lähtötaso. On ollut ar-
vokas ja hyödyllinen kokemus seurata ryhmien toimintaa ja 
nähdä muutoksia toimintakyvyn ja mielialan parantumisessa 
usean henkilön kohdalla.

Teksti: Tero Liimatainen 
rikosseuraamusesimies

Säädöksiä noudattaen
yhteiseen päämäärään

Perehtymisryhmä toimii kahdessa eri ryhmässä. 
Ensimmäisen ryhmän palvelupäivät ovat maa-
nantai ja tiistai ja toisen ryhmän keskiviikko ja 

torstai. Palveluaika on 4,5 tuntia päivässä sisältäen ruo-
kailutauon.

Ryhmät ovat osallistuneet Jyväskylän Katulähetyk-
sen Talentti-verstaan toimintaan, kiinteistönhoidon teh-
täviin, Könkkölän rakennustyömaan töihin ja Talentti-
kierrätyksen eri yksiköiden toimintoihin.

Kolmen kuluneen vuoden aikana ryhmissä on suo-
rittanut palvelua noin viisikymmentä asiakasta. Ikäja-
kauma asiakkailla on ollut 17–65 vuotta. Mukana on 
ollut kaksi naispuolista suorittajaa. Palveluista noin 75 
prosenttia on saatu onnistuneesti suoritettua.

Oleellisena osana Perehtymisryhmän toiminnassa 
on ollut vertaistuki palvelun suorittajien kesken. Jatko-
polkuja palvelun päättymisen jälkeen on saatu luotua ja 
Perehtymisryhmä on toiminut hyvänä rekrytointialus-
tana Jyväskylän Katulähetyksen muihin hankkeisiin. 
Perehtymisryhmän rahoitus on turvattu kuluvan vuo-
den loppuun.

Teksti: Pertti Janhonen 
Perehtymisryhmän ohjaaja

Perehtymisryhmä on Jyväskylän Rikosseuraamuslaitoksen (RiSe) ja Jyväskylän Ka-
tulähetyksen yhteistyössä ideoima yhteistyöprojekti yhdyskuntapalvelun ryhmä-
muotoista suorittamista varten. Projekti on tähän mennessä kestänyt kolme vuotta. 
Perehtymisryhmä on ollut koko toimintansa ajan oleellinen osa Kannustin-toimin-
taa, jonka kyljessä se on saumattomasti kulkenut.

Perehtymisryhmä

Uutena ja ainutlaatuisena kokeiluna ryhmämuotoinen 
yhdyskuntapalvelu tarjoaa suorittajilleen työtoimin-
nan lisäksi vertaistuen mahdollisuuden. Toiminnan 
rahoittajana on RiSe.

Viimeisen projektivuoden saldo 1.9.2018-31.8.2019:

• Tunnit yhteensä 1479

• Ryhmässä eri henkilöitä 23

• Palvelu suoritettu loppuun 7

• Palvelu keskeytetty 6

• Palvelu kesken 10

• Jatkopolku suunnitelmat 3

• Jatkopolku toteutuneet 1

• Työllistynyt 1

• Opiskelemaan 1

Perehtymisryhmä
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Jenna
Nokelainen

Kiinteistö-
palvelujen

Olen Jenna 31 vuotta. Jyväskylän Katulähetyk-
sellä olen ollut noin vuoden verran kuntouttavas-
sa työtoiminnassa. Olen tykännyt olla.

Kuntouttava työtoiminta on auttanut minua arjen ru-
tiineissa ja tuonut elämääni sisältöä. Aamuheräilyt 
sujuvat hyvin ja ovatkin nykyään mun juttu. Herään 
pirteänä, juon kahvit rauhassa ja valmistaudun töihin, 
ja tytär kouluun. Saan paljon aikaiseksi päivän mittaan 
ja illasta menen ajoissa unille!

Talentti-verstaalla olen kerinnyt tehdä vaikka mitä. 
Olen maalannut tilaustöitä muun muassa varastoja, 
roskakatoksia, ulkohuusseja, myymälän tuotteita, te-
rassikalusteita ja hyllyjä sekä koristemaalannut jak-
karoita, tarjottimia, sisustuslaatikoita ja muita pieniä 
esineitä.

Maalaushommat ovat mun mieleen. Tykkään tosi pal-
jon. Se on terapeuttista, mihin ei vaan kyllästy! Puu-

hommat ei niinkään oo mun juttu, mutta olen tehnyt 
niitäkin.

Juuri viime viikolla tein itse sisustuslaatikon ja lopputu-
los oli ihan hyvin onnistunut. Olen tyytyväinen.

Talentti-verstaalla saadaan aikaan paljon kaikkea mah-
dollista. On uutta, vanhaa ja käytettyä puutavaraa, 
mistä me tehdään tuotteita myyntiin ja tilaustöitä asi-
akkaan toiveiden mukaan.

Täällä on rento meininki ja työkaverit ovat mukavia. Me 
kaikki tulemme keskenämme hyvin juttuun, mikä on 
ihan huippu hyvä homma viihtyvyyden kannalta.

Teksti: Jenna Nokelainen ja Kirsi Hiekkala

Jyväskylän Katulähetyksen kiinteistö-
palvelut muodostuu ja siinä yhdistyy 
yhteistyöksi Kannustin-toiminta, Pe-
rehtymisryhmä, Talentti-verstas ja kiin-
teistöhoidon ryhmä.

Omana työnä tehdyllä kiinteistöpalveluilla on 
pitkät perinteet.  Omien kiinteistöjen työt to-
teutetaan pitkälti itse ja siihen liittyy hyvin 
vahvasti myös asiakkaiden aktivoittaminen 
kiinteistönhoidon eri työtehtävissä.

Viime vuosina olemme myös tehneet hyvää ja 
toimivaa yhteistyötä Gradian ja työllisyyspal-
velujen kanssa. Moni henkilö on kauttamme 
suorittanut tutkinnon osia ja osa henkilöistä 
myös koko tutkinnon. Myös kuntouttavassa 
työtoiminnassa ja työkokeilussa on ollut asiak-
kaita valmentautumassa.

Kuvassa vasemmalla kiinteistönhoitaja Raimo Hietanen, Kannustin-toiminnan ohjaaja Pekka Lepikko, Talentti-verstaan ohjaaja Markku Lajunen, 

kiinteistöpäällikkö Ari Valkeinen ja Perehtymisryhmän ohjaaja Pertti Janhonen.

TIIMI

www.facebook.com/talenttiverstas
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Könkkölän päärakennus
kunnostettiin täydellisesti
Jyväskylän Katulähetys on Green Care -keskus Könkkölä ry:n perustajajäsen ja on 
myös hoitanut omana työnä päärakennuksen peruskorjauksen.

Upea, käsin veistetystä hirrestä rakennettu kookas talo 
kaipasi kipeästi peruskorjausta. Vuonna 2017 kesä-
kuussa maansiirtotöillä käynnistynyt remontti on nyt 

viimeistelyvaiheessa ja täysin valmis tämän vuoden loppuun 
mennessä.

– Salaoja- ja vesieristystöihin meni noin kuukausi ja samalla 
aloitettiin purkutyöt sisätiloissa. Katot ja lattiat avattiin ja pois-
tettiin valtavat määrät eristeenä ollutta purua, ohjaaja Pekka Le-
pikko kertoo.

Peruskorjaus oli ehdottoman välttämätön, koska talossa oli 
sisäilmaongelmia ja katto vuoti. Suojelukohde vaatii omaa eri-
tysosaamista remontintekijöiltä.

– Samalla korjattiin ikkunat, laitettiin kolmas lasi ja kunnos-

tettiin pokat. Ruutuja on paljon, esimerkiksi jo salissa 48 ikku-
naa. Osa työstä tehtiin täällä ja osa Talentti-verstaalla Kanki-
tiellä.

Myös kaikki sisäovet ja karmit kunnostettiin. Pinta-alaa on 
reilu 600 neliömetriä ja osa rakennuksesta on kolmessa kerrok-
sessa. Nyt rakennuksessa on maalämpö ja pattereista päästiin 
eroon lattialämmön ansiosta.

– Hirret olivat yllättävän hyvässä kunnossa. Katto on nyt ny-
kyaikainen ja siinä on myös aluskate. Haastavinta oli koko talon 
ulkomaalaus. Telineitä on pyöritelty ja paljon, kun kolme maa-
likerrosta vedettiin. Rinteessä oleva talo tuo oman haasteensa, 
kun pitää yltää 9 metrin korkeuteen työskentelemään, Lepikko 
sanoo.

Yhteistyöllä ja valmennuksellisella 
otteella

Jyväskylän Katulähetyksen kiinteistöpalveluista vas-
taava Ari Valkeinen kertoo, että peruskorjaus tehtiin eri 
toimintamuotojen ja hankkeiden yhteistyönä. Mukana 
ovat olleet Kannustin-toiminta, Perehtymisryhmä, Ta-
lentti-verstas ja kiinteistönhoito. 

Päivittäin kohteessa työskenteli noin 15 henkilöä. 
Oppisopimuksella on suoritettu tutkinnonosia raken-
nusalalta, on tehty palkkatukityötä, työkokeiluja, kun-
touttavaa työtoimintaa ja vapaaehtoistyötä ns. ahke-
ruusrahalla. Aidossa työkohteessa on saatu hyvää oppia 
ja vahvistettu ammattitaitoa.

Huikean hieno suoritus

Green Care -keskus Könkkölä ry:n perustajajäsenenä ja 
yhtenä rakennuksen omistajana Jyväskylän Katulähetys 
voi tulevaisuudessa hyödyntää päärakennuksen tiloja.

– Ammattitaidolla kunnostetun päärakennuksen ti-
lat tarjoavat monia mahdollisuuksia. Könkkölässä voi 
järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia. Se on erinomainen 
paikka pitää muun muassa koulutuksia, Jyväskylän Ka-
tulähetyksen toiminnanjohtaja Erkki Keski-Lusa sanoo.

On suuri ilo nähdä konkreettinen osaaminen ja ra-
kennusalan ammattitaito. Tämä on huikea suoritus, 
jossa Pekka Lepikon rooli ohjaajana, valmentajana ja 
työnjohtajana korostuu, Keski-Lusa kiittää.

Teksti: Kirsi Hiekkala

Könkkölän tilan peruskorjaamisessa mukana:
vuonna    2017 2018
Työsuhteessa    3 3
Palkkatukityössä   3 7
Työkokeilussa    2 
Kuntouttavassa työtoiminnassa  15 23
Vapaaehtoisena ahkeruusrahalla 13 4
Oppisopimuksella   1 1
Harjoittelijana    1 1
Kesätyössä    1
Yhdyskuntapalveluksessa  8 11
yhteensä    46 51
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Könkkölän tilan
tarina
Teksti: Merja Puupponen, toiminnanjohtaja 
Kuva: Julia Kivelä

Green Care -keskus Könkkölä ry perustettiin syk-
syllä 2016 kunnostamaan ja ylläpitämään Jy-
väskylän kaupungin henkilöstön entistä vapaa-
ajanviettopaikkaa Könkkölän tilaa. Tila sijaitsee 
Köhniöjärven rannalla, pyörä- ja bussimatkan 
päässä kaupungin keskustasta. 

Olennainen osa Könkkölää on järjestää tilalla työl-
listämistoimintaa sekä edistää luontohyvinvointi 
eli Green Care -alaa. Tällä hetkellä tilalla toimii 
jatkuvasti erilaisia työpajoja. Ne tarjoavat mah-
dollisuuksia esimerkiksi puutarhatyöhön, luon-
nonmateriaalien työstämiseen, eläintenhoitoon ja 
teatteriin työkokeilujen sekä kuntouttavan työtoi-
minnan muodossa. 

Könkkölässä on panostettu pajojen toiminnan 
opinnollistamiseen osana asiakkaiden tavoitteelli-
sen toiminnan tukemista.

Keskeisen osan yhdistyksen alkutaivalta on muodosta-
nut tilan päärakennuksen kunnostus, jota Jyväskylän 
Katulähetyksen osaava ryhmä on hoitanut. Kunnostet-
tava rakennus on yli 600 m2 käsittävä käsin veistetystä 
hirrestä rakennettu talo, jonka ytimessä on suuri, valoi-
sa juhlasali. 

Ensi vuoden alusta remontti valmistuu ja työpajatoi-
minta saadaan vihdoin oman, kauniin hirsitalon sisälle. 
Lisäksi juhlasalia pääsevät varaamaan kaikki perhejuh-
lia suunnittelevat ja työyhteisön tilaisuuksia järjestävät 
tahot. Rantasaunat ovat myös kaikkien varattavissa 
pienempiin tilaisuuksiin.

Ensi kesänä Könkkölään avataan myös esteetön hyvin-
vointipuutarha, joka tarjoaa paitsi erityisen mielekkään 
toimintaympäristön omille pajoillemme, vierailukoh-
teen myös erityisryhmille. Ensi vuonna tilavuokrauksen 
ja työpajatoiminnan rinnalle käynnistyy myös erilaista 
kurssitoimintaa. Erilaisia tapahtumia tullaan järjestä-
mään entiseen tapaan.

Könkkölässä toivotaan, että jyväskyläläiset löytävät 
Könkkölään viettämään siellä mukavia, rentoja, innos-
tavia ja iloisia hetkiä vihreän puutarhan ja metsän kai-
nalossa, luonnon äärellä.

Könkkölä 2020

Green Care -keskus Könkkölä ry

• Yhdistyksen perustajina ovat Jyväskylän Katulähetys, So-
vatek-säätiö ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki.

• Perustettiin syksyllä 2016.

• Yhdistyksen tarkoitus on toimia toimintakeskuksen tilojen 
ja toiminnan hallinnoinnissa, järjestää työllistämistoimin-
taa ja edistää luontohyvinvointi eli Green Care -alaa. 

• Lisäksi yksi tärkeä tavoite on huolehtia tilojen ja ympä-
ristön kunnossapidosta sekä päärakennuksen saneerauk-
sesta. 

• Green Care -keskus Könkkölä ry on solminut kehittäjä-
kumppanuussopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa.

lähde: www.konkkolantila.fi

Olen aloittanut tämän vuoden alussa oppisopimusopis-
kelijana Jyväskylän Katulähetyksellä. Työskentelen täällä 
Könkkölän työmaalla. Suoritan rakennusalan perustutkin-
non tutkinnonosia.

Teoriajaksot opiskelen Jyväskylän Gradialla. Teoriaa on 
noin viikko keväällä ja viikko syksyllä.

Mukavinta on, että täällä olen päässyt tekemään oikeita 
rakennusalan töitä. Se motivoi, kun oppii koko ajan lisää.

Pidän siitä, että saan tehdä omilla käsillä. Näen, mitä olen 
tehnyt ja näen myös valmiin työn. Viime päivinä olen asen-
tanut laminaattia lattiaan ja paneloinut sisäkattoja.

Petri Ollikainen
Suoritin rakennusalan perustutkinnon 2005. Jyväskylän 
Katulähetykselle tulin ensimmäisen kerran Saharantaan. 
Ehdin olla vuoden siellä ja sitten alkoi tämä Könkkölän pe-
ruskorjaus. Eli olen ollut alusta asti mukana Kökkölässä.

Työskentelin vuoden palkkatuella ja kun se loppui, jatkoin 
vapaaehtoisena aktiivirahalla. Teen töitä viitenä päivänä 
viikossa. Koko ajan etsin palkkatyötä.

Olen ollut mukana melkein joka työvaiheessa. Kesällä 
2018 tein kattohommia ja lämmintä oli. Nyt on tehty Petrin 
kanssa salin sisäkattoa.

Täällä on ihan mukava porukka. Ja mukava Pekka.

Harri Järvinen

Teksti: Kirsi Hiekkala

Työtoiminnan

Vapaaehtoisena ahkeruusrahalla Jyväskylän Katuähetyksen kiinteistöpalveluissa työskentelevät: 
Petri Rämänen, Keijo Paananen, Rauno Kuusrainen, Teijo Maukonen ja Asko Kirvesoja.

monet 
muodot

Kuva: Ari ValkeinenKuva: Ari Valkeinen
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Kannustin-projekti osoittautui hyväksi ja toimivak-
si tavaksi opastaa ja valmentaa ihmisiä, jotka ovat 
jollain lailla vieraantuneet ja syrjäytyneet työelä-
mästä. Työ on rakentamista, remontointia ja pe-

ruskorjausta. Monella on opettelemista tavallisissa asioissa, 
jotka ovat matkan varrella päässeet unohtumaan: aikataulut 
ja niiden noudattaminen; nousta aamulla tiettyyn aikaan ylös 
sen sijaan, että nukkuisi niin kauan kuin nukuttaa. 

Kannustimen porukat ovat kunnostaneet, peruskorjanneet 
ja tehneet täydellisiä remontteja Jyväskylän Katulähetyk-
sen yksiköissä. Esimerkiksi Vesangassa sijaitsevan hirsi-
sen asuinrakennuksen peruskorjaus ja entisen Taka-Keljon 
koulun, Etapin peruskorjaus ja muutostyö sekä kerrostalon 
peruskorjaus Puuppolassa. Tällä hetkellä työn alla on Jyväs-
kylän kaupungin omistama Könkkölä, joka aiemmin oli Jy-
väskylän kaupungin työntekijöiden virkistys- ja vapaa-ajan 
viettopaikka. Se on kohta valmis käyttöönotettavaksi uuden-
laiseen toimintaan.

Jyväskylän rikosseuraamuslaitos kanssa tehdään yhteis-
työtä yhdyskuntapalvelukseen tulevien sijoittamiseksi. Kan-
nustimessa ei katsota henkilöön eikä hänen menneisyyteensä, 
vaan  Valkeisen Arin perusajatus on: ”Kaikki otetaan vastaan, 

ketään ei lähetetä pois”. Me kaikki olemme samanarvoisia 
ja vajavuudessamme kukin vuorollaan jonkin avun tarpeessa 
riippumatta menneisyydestämme.

Meille ihmisille on tärkeää saada tuntea kuuluvansa jo-
honkin porukkaan ja olla osa sitä mm. työntekemisen ja ih-
missuhdetaitojen opettelun kautta. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on Kannustimessa tehtävä työ. 

Tämä työ on mahdollista vain ammattitaitoisten valmen-
tajien ja ohjaajien luotsaamana. Heillä on  hyvä ja herkkä ih-
mistuntemus sekä toimivat vuorovaikutustaidot. Toinen tar-
vitsee pienimpiinkin arjen asioihin opastusta, kun taas toinen 
pääsee elämässään eteenpäin työssäoppimisen kautta, jopa 
ammattiin saakka. Kannustin-toiminnasta vastaavana on Ari 
Valkeinen ja ohjaajana toimii Pekka Lepikko.

Kannustimessa tehtävä työ on yhteiskunnallisesti erittäin 
tärkeää ja henkilökohtaisesti heille, jotka haluavat saada elä-
määnsä uuden alun ja päästä kiinni arkielämään. Kannustin-
työssä on hyvässä mielessä kyseessä ”portti-teoria”: pienessä 
on suuren alku.

Kannustimen hallituskummina esitän sydänlämpöiset kii-
tokset sekä siunausta ja voimia jaksamiseen kaikille Kannus-
tin-työssä mukana oleville.

Hallituksen 
puheenvuoro

Jyväskylän Katulähetyksen toiminnassa on työmuoto nimeltään Kannustin, joka sai 
alkunsa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina. Projektin päätty-
misen jälkeen siitä tuli vakiintunut työmuoto. 

Pekka 
Arposuo

Kannustin – polkuja uuteen alkuun

Kiinteistönhoito
Asuntoihin liittyviä tiloja meillä on yhteensä noin 7 900 m2. 
Meillä on myös liikekiinteistöjä ja tuotantotiloja. Joissa yh-
teensä on noin 7 500 m2. Lisäksi tietenkin myös näiden kiin-
teistöjen ulkoalueet ja niihin liittyvät kiinteistönhoitotyöt. 
Vaikka suurin osa kiinteistönhoidon töistä pystytään tuot-
tamaan itse, niin kuitenkin osa lumi, liukkaudentorjunta ja 
siivoustöistä ostetaan ulkopuoliselta kilpailutetulta palvelu-
jentarjoajalta.

Jo usean vuoden ajan ohjauksesta ja kiinteistönhoidon 
päävastuun on kantanut oma kiinteistönhoitajamme Raimo 
Hietanen. Kiinteistönhoidon puolella vuosittain työskentelee 
eri muodoilla noin 10–15 eri henkilöä.

Teksti: Ari Valkeinen ja Kirsi Hiekkala

Jyväskylän Katulähetyksen 
kiinteistönhoito vastaa hyvin 
monipuolisesta kiinteistömas-
sasta.

Kiinteistömme eri muotoja 
on asuinkiinteistöt, joita ovat 
omakotitalot, rivitalot ja ker-
rostalot. Asuntoja on yhteensä 
152.

Kuvassa vasemmalta Jukka Lahtinen, Mika Liimatainen ja Raimo Hietanen.

Opiskelen kiinteistöhoitoalan perustutkintoa ja valmistun kiinteistönhoitajaksi. Jyväskylän Katulähetyksellä olin työkokei-
lussa 6 kk viime vuonna ja suoritin ensimmäisen tutkinnon osan Valo-valmennuksen puitteissa Eteenpäin-hankkeen aikana. 

Elokuussa 2018 aloitin opinnot Gradia Jyväskylässä. Nyt olen täällä koulutussopimuksella ja voin tehdä kaikki loput näytöt 
Jyäskylän Katulähetyksen kiinteistöpalvelujen monipuolisissa työtehtävissä.

Mika Liimatainen
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Mökin tarina

– Kohde oli ensimmäinen työllistämisprojektin voimin teh-
ty urakka. Se toteutettiin Eila Lepistön ja Hannu Peuran joh-
dolla, Jyväskylän Katulähetyksen entinen toiminnanjohtaja 
Jorma Soini muistelee. 

– Sallaajärven tontti löytyi pitkän ja hartaan etsinnän jäl-
keen. Luvan rakentaa tontille myönsi Jyväskylän kaupungin 
silloinen sosiaalijohtaja Erkki Torppa. Paikan epävirallinen 
nimi on Erkin torppa.

– Hirret rakennukseen saatiin lahjoi-
tuksena. Työllistämisprojektin porukka 
kävi purkamassa vanhan mökin Mylly-
järveltä ja hirret siirrettiin Taka-Keljoon 
Sallaajärvelle, Soini kertoo.

Kalaisa järvi ja marjamaat
Nyt mökkiä voi vuokrata Etapin Tarmo 
Pekkasen kautta. Sieltä saa myös haettua 
polttopuut ja puhdasta juomavettä mökille. Pauli Lokka Eta-
pista hoitaa kiinteistön ylläpidon. Etappi on Jyväskylän Katu-
lähetyksen vuokra-asuntojen Taka-Keljon yksikkö.

– Suurin osa mökin vuokraajista on Jyväskylä Katulähetyk-
sen henkilökuntaa ja asiakkaita. Mökki onkin varattuna lähes 
päivittäin kesäaikaan. Talvella käyttö on vähäisempää, sillä pi-
han ja tien auraus on haastavaa, kertoo Pekkanen.

Mökki on päihteetön ja siivousvastuu käytön jälkeen on 
vuokraajilla. Autolla pääsee mökille perille asti, mikäli vain 
paikalle löytää, sillä mökkiä on myös piilopirtiksi nimitetty 
suojaisan sijaintinsa vuoksi. Tarvittaessa Etapista neuvotaan, 
miten perille pääsee. 

Mökki remontoitiin ja maalattiin kesällä 2018. Ennen mök-
ki oli pikimusta sisältä, mutta remontin yhteydessä tila maa-

lattiin vaaleaksi. Ulkoa mökki ja oheisrakennukset ovat pu-
naisia. Sähköä tai vettä ei paikalla ole ja lämmitys tapahtuu 
takassa puita polttamalla. Kaasuhellalla onnistuu ruuanlaitto 
ja rannasta löytyy myös grillipaikka. Tuvassa voi yöpyä 6–10 
ihmistä kerrallaan tilavan parven ansiosta.

Tuvan yhteydessä on terassi, josta aukeaa näkymät järvelle 
ja laiturilta pääsee pulahtamaan uimaan saunan jälkeen. Sauna 

on mökin yhteydessä. Pihalla on myös 
puuliiteri ja perinteinen huussi.

– Kalaisassa järvessä on hyvä tehdä 
kalareissuja. Ahventa ja haukea piisaa 
runsaasti ja järveen on istutettu myös 
siikaa. Ympäristössä on erittäin hyvät 
marja- ja sienimaat sekä mainiot ret-
keilymahdollisuudet. Naapuristakaan ei 
kuulu meteliä juuri ikinä. Ainoat kerrat 
kun jotain ääniä on kuulunut, niin siellä 

on tehty jonkin sortin remonttihommia, sanoo Pekkanen.
Näiden ominaisuuksien vuoksi Sallaajärven rantasauna tu-

lee varmasti säilyttämään suosionsa päihteettömänä virkistäy-
tymispaikkana myös tulevaisuudessa.

Teksti: Pessi Kangasmetsä

Kirjoittaja oli työkokeilussa Talentti Mediassa kesäl-
lä 2019 ja opiskelee nyt Jyväskylän yliopistossa.

Sallaajärven rantasauna rakennettiin 1990-luvun puolivälin paikkeilla. Se on toiminut Jyväs-
kylän Katulähetyksen virkistäytymispaikkana valmistumisestaan lähtien.

Erkin torppa 
vai piilopirtti?

Talentti-valmennus

Valmennustreenit starttasivat
Jyväskylän Katulähetyksen työvalmennustoimikunnan toi-
minta päättyi elokuussa. Samalla käynnistettiin tiimityös-
kentelyn periaatteisiin pohjautuva työvalmennuksen kehit-
tämistoiminta, joka kantaa nimeä Valmennustreenit. 

Valmennustreeneissä työskennellään porukalla yhteisen 
päämäärän ja kehittämistavoitteiden parissa. Uusi tapa 
työskennellä turvaa sen, että jokainen työvalmentaja saa 
tuoda oman osaamisensa ja ammattitaitonsa osaksi Talent-
ti-valmennuksen laatua.

Opiskelu

Valmistuneiden juhla
Jyväskylän Katulähetys tarjosi kakkukahvit ja ojensi ruusun 
29.8.2019 Nuortentalolla järjestetyssä tilaisuudessa, kun 
juhlittiin ammattiin valmistuneita. 

Liiketalouden perustutkinnon suoritti ja merkonomiksi val-
mistui kaksi, ICT-asentajan pätevyyden oppisopimuksella 
hankki yksi. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikois-
ammattitutkinnon suorittaneita työvalmentajia oli kolme. 
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi valmistui kaksi henkilöä.

Valmistuneet saivat myös ensipainokset Jyväskylän Ka-
tulähetyksen omasta korttisarjasta, josta on nyt valmiina 
Onnea-kortti. Kortin suunnitteli ja toteutti Talentti-media.

Mukana messuilla

Paljon väkeä Agorassa
Jyväskylän yliopiston lukuvuoden avajaismessuilla syys-
kuun alussa Agorassa oli lämmin tunnelma ja tungosta. Jy-
väskylän Katulähetyksen pisteellä tarjottiin kierrätysarpoja 
ja monipuolista tietoa yhdistyksen toiminnasta. Jonosta yh-
teyteen -toiminta ja Ekotuunari-hanke olivat myös menossa 
mukana.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestämillä mes-
suilla kohderyhmänä olivat uudet opiskelijat. Avajaismessut 
on mainio tilaisuus päästä tutustumaan Jyväskylän järjestö- 
ja harrastekenttään.

Tutkittua tietoa

Järjestöjen tuottamat palvelut
Dosentti Sakari Möttösen kokoamassa selvityksessä tarkas-
teltiin neljäntoista keskisuomalaisen järjestön palveluita, 
myös Jyväskylän Katulähetyksen.

Palveluiden asiakkaina on noin 23 000 henkilöä ja he ovat 
kokeneet muun muassa köyhyyttä, syrjäytymistä, työt-
tömyyttä, asunnottomuutta ja yksinäisyyttä. Järjestöjen 
avustukset ovat pienentyneet ja kilpailutukset lisääntyneet 
erityisesti työllistämispalveluilla.

Selvityksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset julkistetaan 
23.9.2019 pidettävässä tilaisuudessa, jonka järjestää Kes-
ki-Suomen Yhteisöjen Tuki ry eli KYT. Ilkeiden sosiaalisten 
ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan voimien yhdistämistä.

Valmennuspäivät

Pohdimme asiakkuutta
Koulutuspäivien aikana Jyväskylän Katulähetyksen henkilö-
kunta perehtyy valmentavan tiimityön toimintamalliin yh-
dessä oppien. Syyskuussa valmennuspäivien teemaksi on 
nostettu asiakkuus. Tämä teema toimii tiimityöskentelyn 
pohjana. Jokainen perehtyy aiheeseen jo ennakkoon, miet-
tii vastausta yhteiseen kysymykseen ja tuo lisäksi muka-
naan yhden oman kysymyksen.

Syksyn valmennuspäivät järjestetään Kiponniemessä pe 
20.9.2019.

Asunnottomien yö

Tapahtuma laajenee
Asunnottomuuden ja asunnottomuustyön teemapäivä Jy-
väskylässä järjestetään 17.10.2019. Torstain aikana asun-
nottomuutta ja asumiseen liittyviä haasteita tarkastellaan 
eri näkökulmista. 

Päivä käynnistyy teemalla Tänään kotona – huomenna hää-
tö. Iltapäivällä pohditaan, ”Miksipä en vuokraisi” ja ”Kuka 
kuuntelee köyhää?”. Kello 18 alkaa puistotilaisuus Touru-
joen rantamaisemissa ja kello 21 avoimet ovet Taulumäen 
kirkossa, jossa kohtaamisia sekä musiikki perjantaiaamuun 
saakka.

Tapahtumaa koordinoi Pyöröovesta ulos -hankkeen projek-
tityöntekijä Hanna-Riikka Alasippola Jyväskylän Katulähe-
tykseltä.

       www.facebook.com/jyvaskylanasunnottomienyo
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