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Talentti
Kierrätys ja
Pesula

Siirryin asumisympäristöstä EkoCenterin johtoon
vuosi sitten. Mietimme entisen raksahallin myyntiä pitkäaikaisen vuokralaisen irtisanouduttua ja
jättäessä suuren hallin tyhjilleen. Tilanne näytti
vaikealta, mutta ei mahdottomalta.

Talentti
Verstas

Jyväskylän Katulähetys

H

allia ei myyty, vaan ryhdyimme miettimään
sitä tehokkaana työkaluna työmarkkinoilta
syrjäytyneiden ihmisten auttamiseen, sekä lisäämään kierrätyksen tehokkuutta ja monipuolisuutta.
Huomasimme, että meillä on kerrankin monipuoliset tilat
omassa käytössämme. Nopeasti hallimme täyttyi erilaisista
toiminnoista, uusia ideoita tuli lähes jokaiselta ja suuri innostus täytti meidät kaikki. Meidät oli johdatettu pimeydestä
valoon.
Nimikilpailun tuloksena syntyi Kierrätys- ja toimintakeskus Talentti. Talentti-keskus kerää meidät yhteen arkipäivisin. Positiivinen pöhinä yhteisen katon alla on lähes käsinkosketeltava. Tilat alkavat jo täyttyä ja se kertoo siitä, että
periksi ei annettu. Katulähetyshenki elää meissä yhä.

Vapautetut

Tulevaisuus tarvitsee EkoCenteriä ja tulevaisuutta varten
me tarvitsemme myös meidän vanhempia kiinteistöjä. Keltainen halli Kankitiellä on saanut uuden elämän. Siellä alkaa
uusi allianssiaika rakennustarvikekierrätyksen myymälänä.
Yhteistyön kehittäminen maakuntamme muiden toimijoiden
kanssa on välttämätöntä yhteiskunnassamme tapahtuvien
muutosten vuoksi.
Yhdessä olemme enemmän ja yhdessä tehden pystymme
paremmin vastaamaan ulkopuoleltamme tulevaan kilpailuun.
Näin myös meidän samalla toimialueella toimivien keskinäinen kilpailu vähenee.
Tämän myötäisen tuulen tahtoisin vievän meitä Katulähetyksenä eteenpäin. Yhdessä samaan suuntaan ponnistaen
vaikeuksista huolimatta.
Rohkeina kokeilemaan ja uskaltamaan, jopa heittäytymään. Taivaalliseen työnantajaamme luottaen.
Juha Konttinen, EkoCenter-päällikkö
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Talentti-Verstas

Hyvä yhteishenki houkuttaa mukaan
Verstaalla puu muuttaa muotoaan näppärissä käsissä erilaisiksi tuotteiksi. Valikoimaan
kuuluvat muun muassa kukkalaatikot, sisustustikkaat ja postilaatikkotelineet.

Tukea elämän arkeen
Jyväskylän Katulähetyksen perinteikäs työja yksilövalmennustoiminta sai tänä keväänä
nimekseen Talentti-valmennus. Nimen myötä
haluamme selkeyttää ja päivittää olemassa
olevaa laadukasta valmennustyötä ja tehdä
sen näkyvämmäksi.

Valmentautujilta kerätyn tiedon mukaan Talentti-valmennuksen vahvuus on ihmisläheisyys, avun saaminen
sekä osallisuus, oppiminen ja kehittyminen. Valmennuksen
aikana valmentautuja pääsee pohtimaan omaa elämäänsä,
tavoitteitaan ja kykyjään, siis omaa talenttiaan, saa työkokemusta ja voi ylläpitää jo hankkimaansa osaamista.

T

”Talentti-valmennus on palvelu, joka tuottaa tuloksia.”

alentti-valmennukseen sisältyy kaikki Jyväskylän
Katulähetyksellä tehtävä työ- ja yksilövalmennus
riippumatta valmentautujan työllistymismuodosta
tai toimintapaikasta. Nimi kertoo yhtenäisestä, laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä valmennustavasta.
Kun asiakas on keskiössä, valmennuksen kulmakivenä
on valmentautujien elämäntilanteen ja elämänhallintakyvyn kokonaisvaltainen huomioon ottaminen. Lähestymistapamme on joustava ja kykenemme reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.
Talentti-valmennus antaa turvallisen ja kannustavan
ympäristön, jossa valmentautuja saa oppia, harjoitella,
kehittyä sekä tunnistaa omat vahvuudet ja kiinnostuksen
kohteet.
Valmennus luo hyvän perustan tulevaisuuden rakentamiselle, koska se on aito mahdollisuus auttaa valmentautujaa pääsemään eteenpäin. Talentti-valmentajat tekevät
merkityksellistä työtä yhdessä valmentautujien kanssa.
Asiakaspalautteen perusteella valmentautujat ovat kokeneet Talentti-valmennuksen hyvin positiivisena. Työyhteisö on leppoisa ja mukava, työyhteisöön ja työtehtäviin pääsee hyvin mukaan. Ilahduttavaa on Jyväskylän
Katulähetyksen laaja ja monialainen toiminta: työtehtävät
ovat monipuolisia. Valmennuksen aikana on mahdollisuus
vaihtaa toimintaympäristöä ja työtehtäviä, auttaa toisia ja
tehdä työtä myös itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.
Jyväskylän Katulähetyksellä valmennus merkitsee
asiakaslähtöistä työotetta, jossa kohdataan ihminen kokonaisuutena ja tuetaan sillä tasolla, millä valmentautuja
pystyy toimimaan. Kaikki työvalmentajat ovat avainasemassa kehittämässä valmennuksen sisältöjä, työvälineitä
ja keinoja tehdä valmennustyötä.
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Teksti: Elina Heiskanen ja Kirsi Hiekkala

T

alentti-Verstaan pääasiallinen materiaali on puu ja siitä
valmistetaan erilaisia tuotteita. Tuotevalikoima on laaja, koska verstaalla tehdään tilaustöitä. Perusvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi ulkovarastot, linnunpöntöt, heinäseivästikkaat ja reilun kokoiset kukkalaatikot.
– Käytössä on monipuolinen valikoima puuntyöstöön sopivia pienkoneita muun muassa levysirkkeli ja vannesaha.
Tilaa verstaalla on noin 500 neliömetriä ja ne sijaitsevat Talentti-keskuksen hallissa numero 3, sanoo projektipäällikkö
Ari Valkeinen.

Kädentaitojen kautta kohti arjenhallintaa

Valkeinen kertoo, että verstaan toiminnan pääpainopiste on
valmennus eli mukana olevien henkilöiden aktivointi ja arjenhallinnan kohentaminen. Pääasiassa Talentti-Verstaan
toimintaan osallistutaan kuntouttavan työtoiminnan kautta.
Paikkoja on yhteensä 15–20 valmentautujalle.
– Talentti-Verstas on sopiva paikka sellaisille henkilöille,
jotka ovat kiinnostuneita tekemään ja opettelemaan kädentaitoja pienimuotoisten rakennustöiden kautta.
– Mukaan pääsee, kun kiinnostus oman arjen hallinnan

Jyväskylän Katulähetys

Vapautetut

vahvistamiseen on herännyt ja haluaa aloittaa kuntouttavan
työtoiminnan verstaalla. Kenelläkään ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta puutöistä.
Uusia ideoita ja uusia tuotteita

Tuoteuutuuksia verstaalla tulee tuotantoon säännöllisen epäsäännöllisesti. Osallistujat voivat myös itse ideoida uusia
tuotteita verstaan valikoimiin. Yksi kesän 2018 uutuus on
oma laiturimalli.
– EkoCenter Muurame Autotalon kirpparin vastaava Mikko Aapakari on innokas antamaan hyviä vinkkejä siitä, mitä
kannattaa kokeilla ja valmistaa myyntiin.
Valkeinen korostaa, että Talentti-Verstaan toimintaan on
helppo tulla mukaan, koska siellä on aina ollut erittäin hyvä
yhteishenki.
Mikäli kiinnostuit kuntouttavasta työtoiminnasta TalenttiVerstaalla, voit ottaa yhteyttä suoraan verstaan ohjaajaan puhelimitse numeroon 040 774 01 45.
Teksti: Ari Valkeinen ja Kirsi Hiekkala
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Lajittelu-leikkuu-ompelimo
Vilkas materiaalivirran keskus
Punainen halli eli lajittelu, leikkuu ja ompelimo
ovat läheinen osa Talentti-keskuksen toimintaa.

T

ämä on paikka, josta materiaalivirta jatkaa matkaansa
eteenpäin: kirpputoreille, jatkojalostukseen, erilaisiin
keräyksiin esimerkiksi avustuksena ulkomaille ja kotimaan lahjoituksina myös eläimille.
Lahjoitustekstiileistä lajittelemme ensisijaisesti Jyväskylän Katulähetyksen kirpputoreille ja kierrätystavarataloon
myyntiin tulevan hyvälaatuisen tavaran.
Uusiotuotteiksi lajittelemme puuvillan, josta valmistamme
ns. konepyyhettä, sekä akryylia ja villaa. Poistamme haitat eli
kaikki kovat osat ennen kuin tekstiili päätyy karstausprosessiin. Karstauksen jälkeen niistä tehdään muun muassa puutarha- sekä öljynimeytysmattoa. Ompelemme myös jatkokäsiteltyä materiaalia teollisuuteen tilausten mukaan. Keräämme
nappeja sekä kierrätykseen tulleita ehjiä muovipusseja uusiokäyttöön.
Lajittelemme ja leikkaamme farkkuja sopiviksi paloiksi.
Farkuista valmistuu liivejä, essuja ja kintaita. Farkkua ja puu-

Työvalmentaja Virpi Tuulasjärvi (vas.) ja valmentautuja
Nora Patrikainen työstävät
sekä farkkua että puuvillaa
uusiksi tuotteiksi.

Talentti
EkoCenter

villaa kerääntyy runsaasti meidän varastoon, joten etsimme
niille jatkuvasti uusia jatkojalostusmahdollisuuksia.
Työntekijäjoukossamme on mahdollisuus työskennellä kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun/harjoittelun ja
palkkatuen kautta. Meille voi tulla myös vapaaehtoistyöhön
tutustumaan eri tekstiilimateriaaleihin sekä kierrätyksen eri
vaiheisiin.
Porukkamme on hyvin kulttuuririkas ja täällä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin. Meillä on yhteistä toimintaa makkaranpaiston yms. mukavan merkeissä.
Jos kiinnostaa, ota yhteyttä rekrytointiin.
Teksti Virpi Tuulasjärvi ja Kirsi Hiekkala

Mitä ja millaista keräysboksiin?
Kierrätysvaatteet voivat olla hieman
rikkinäisiä, mutta likaiset tekstiilit ja
rikkinäiset kengät kuuluvat sekajätteisiin. Ne kuormittavat Jyväskylän
Katulähetyksen varastoa ja se täyttyy
materiaaleista, jotka ei sinne kuulu.
Muun muassa metalli ja parittomat
kengät, paristot, lastenvaipat, roskapussit eivät kuulu keräysbokseihin.
Astiat ja kirjat sekä muut kirpputoritavarat voi viedä suoraan kirpputorille tai antaa esimerkiksi lahjoitushuonekalujen mukana kuljetettavaksi
kirpputoreille. Likainen ja epäkurantti tekstiili tai muu materiaali päätyy
energiakäyttöön polttolaitoksiin.

Kierrätys ja Pesula

Monipuolista
asiakaspalvelutyötä

Talentti Kierrätys ja Pesula toimivat samoissa tiloissa ja ottavat vastaan lahjoitustavaraa suoraan
asiakkailta.

L

ahjoituksena saadaan muun muassa vaatteita, kodintekstiilejä, kenkiä, urheiluvälineitä, kodin pientarvikkeita, astioita, huonekaluja, kirjoja, lehtiä ja mattoja.
– Kaikki lahjoitukset käydään läpi, puhdistetaan ja laitetaan
myyntikuntoon. Myyntiin kelpaamattomat tavarat joutuvat
roskiin ja myyntikelpoiset menevät Talentti-Kierrätystavarataloon myytäväksi, työvalmentaja Maija Tukio kertoo.
Osa tekstiilimateriaalista, kuten villa, akryyli ja polyesteri,
sopivat uusiotuotteiden materiaaliksi ja ne jatkavat matkaansa
lajittelu/leikkuu-halliin tien toiselle puolelle.
– Kaikki vaatteet tarkistetaan, että ne ovat puhtaita ja sesongin mukaisia. Varmistamme, että vetoketjut toimivat ja kaikki
napit ovat tallella. Likaiset astiat puhdistamme ja pesemme.
– Huonekalut imuroidaan ja pyyhitään. Tarvittaessa teemme
pieniä korjauksia huonekalujen rakenteisiin, esimerkiksi kiristämme kiinnitysruuvit. Kaikki kirjat ja cd-levyt tarkistetaan,
jotta ne ovat ehjiä.

Heikki Laasonen
työsuunnittelija

Sähkölaitteet tarkastetaan

Asiakkaat lahjoittavat paljon myös sähkölaitteita. Kaikki
laitteet tarkistetaan, jotta ne ovat määräystenmukaisia, ehjiä
ja turvallisia. Talentti-Kierrätyksen sähkölaitteista huolehtii
sähköalan koulutuksen saanut henkilö.
– Tarkastetut sähkölaitteet menevät joko myyntiin tai
varaosiksi. Huonot ja toimimattomat laitteet hylkäämme ja
ne siirtyvät SER-romuksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksessä teemme yhteistyötä Laukaan Väentuvan kanssa, työsuunnittelija Heikki Laasonen kertoo.
Matot pestään puhtaiksi

Ihan uutena Jyväskylän Katulähetyksellä alkaa pesulatoiminta. Pesulassa pestään asiakkaiden lahjoittamia mattoja, jotka
sitten puhtaan raikkaina saadaan myyntiin.
– Pesulatoiminta auttaa meitä vähentämään kaatopaikalle
päätyvän jätteen määrää, koska suuri osa lahjoitetuista matoista on ollut likaisia ja siksi myyntikelvottomia. Nyt saamme matot puhtaaksi ja myyntikuntoon, EkoCenterin päällikkö Juha Konttinen sanoo.
Kun pesulatoiminta on täydessä vauhdissa, pestään siellä
myös asiakkaiden omia mattoja kohtuullista korvausta vastaan. Laukaan Väentupa on yhteistyökumppanina TalenttiPesulassa.
Monipuolista työtä hyvässä hengessä

Kuva: Jari Helppolainen

Talentti-Kierrätyksen ja Pesulan parissa työskentelee lajittelussa 4–6 henkilöä ja muissa tehtävissä 3–5 henkilöä. Tilat
ovat puhtaat ja valoisat.
Töitä tehdään pienissä ryhmissä ja hyvässä hengessä. Mukaan voi tulla kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun,
palkkatukityöhön tai velvoitetyöllistymään.
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Jyväskylän Katulähetys

Teksti:
Maija Tukio, Heikki Laasonen ja Kirsi Hiekkala

Vapautetut

Heli Tervakangas
työvalmentaja
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Asiakkaita haastelivat
oppisopimusopiskelijat
Roosa Viinikainen ja
Natalia Semenova.

Tuija Vajaniemi: Kierrätystavaratalosta
olen ostanut vaatteita. Minut on yllättänyt myönteisesti, että täällä on siistiä ja hyvää tavaraa. Talentin toimintaa
voisi kehittää mainostamalla lisää.

Jukka Pyykönen: Talentista olen hankkinut cd-levyjä, nahkatakin ja t-paidan. Täällä on helppo liikkua, siistiä ja
tuotteet ovat selkeästi esillä.

Hassinen: Täältä olen ostanut kengät,
metsätakin ja pientä tavaraa. Mukavaa, että tila on avara, kaikki on järjestyksessä ja hyvin esillä. Tuotteet
löytyvät helposti. Toivoisin, että Katulähetys toisi enemmän esille toimintaperiaatettaan.

Säde Lindgren: Olen tehnyt hyviä löytöjä. Tämä on siisti paikka. Kaikki on
siistiä ja puhdasta.

Sinikka Tyynelä
Kirsi Tuomela

Talentti

Kierrätystavaratalo
8

Jyväskylän Katulähetys

Enimmäkseen olen ostanut huonekaluja. Hyvää on esillepano, vaihtuvuus
ja siisteys. Mainintana myös todella
mukava henkilökunta. Someen voisi
laittaa enemmän kuvia huonekaluista,
joita on tullut myyntiin.

Vapautetut

Kuva: Roosa Viinikainen

Kuva: Roosa Viinikainen

EkoCenter

Löysin ihan uudet talvikengät 4 eurolla. Minua viehättää Talentti Kierrätystavaratalon puhtaus, siisteys, hyvälaatuinen tavara ja mukava henkilökunta.
Toivoisin lisää pengottavaa, ”löytöläjiä”
ja kierrätyskankaisia ekokasseja erikokoisina.
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Ekotuunari-hanke

Taitajat ja kierrätysmateriaali kohtaavat

Ekotuunari-hanke kokoaa yhteen tuunaamisesta kiinnostuneita kädentaitajia. Pääkohderyhmänä
ovat alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat, mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Kiinnostus kierrätysmateriaaleja kohtaan riittää.

H

anke on alkanut huhtikuun lopulla. Luvassa on
yksilö- ja ryhmäkohtaamisia, erilaisia tuunaukseen ja kierrätykseen liittyviä tapahtumia sekä
yhteistyöprojekteja yritysten kanssa.
Hankkeeseen osallistujat pääsevät mukaan suunnittelu
ja toteutustyöhön sekä jakamaan omaa osaamistaan muille.
Asiakkaita tuetaan heidän omissa vahvuuksissaan ja kannustetaan kohti yksilöllisiä jatkopolkuja esimerkiksi työelämään
tai opiskelemaan.
Ekotuunari-hankkeen aikana luodaan, pilotoidaan ja kehitetään uudenlainen digitaalinen alusta, joka toimii kohtaamispaikkana suunnittelijoille, kädentaitajille sekä kierrätysmateriaaleille.
Hankkeen fyysiselle toiminnalle Jyväskylän Katulähetyksen Kierrätys- ja toimintakeskus Talentti tarjoaa mahtavat
puitteet. On tilaa missä touhuta ja lisäksi asiakkaat pääsevät
tarkastelemaan materiaalivirtausta kokonaisuutena.

Tavaroiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja tuunaus tarvitsevat hieman uteliaisuutta.
Voit katsoa tuotetta niin kuin näkisit sen ensimmäisen kerran, ihmetellen, mitä tuolla voisi tehdä. Joko sellaisenaan,
pienin muutoksin tai uuden tuotteen materiaalina.
Samaa uteliaisuutta tarvitaan silloin, kun meille syntyy
tarve tai idea jostain tuotteesta. Olkoon esimerkkinä tämän
hetken trendituote amppeli, joka on riippuva kukka- tai kasviastia.
Mitäs ominaisuuksia amppelilta vaaditaan? Se roikkuu ja
pitää vettä. Tsädääm! Senhän voi siis tehdä vaikka mistä, millä saadaan nuo kaksi ominaisuutta täyttymään. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja esteettisyyteen.
Jos väri ei miellytä, aina voi maalata!
Teksti: Rauna Koivunen

Mainospalvelut
Mainospalvelumme keskittyvät käytännön
mainostöihin. Tarjoamme ratkaisut niin
pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin.
Meiltä saat muun muassa
•
•
•
•
•
•

Sinulla on ajatus tai idea tehtävästä
työstä. Tehdään siitä yhdessä totta.
Talentti-Media toteuttaa toiveittesi
mukaiset mainostyöt.

Ekotuunari-hanke

Rauna tuunamassa amppeleita Talentti-keskuksen myyntiin kelpaamattomista tuotteista.
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Suuret ja pienet mainostaulut
Opasteet
Kyltit
Kiinnitysvalmiit tarratekstit
Teippaukset eri kohteisiin
Suunnittelun ja toteutuksen

•

Päätavoite on työllistymisen edistäminen ja
uusien toimintatapojen kehittäminen. ESRrahoitteinen kaksivuotinen hanke.

•

Osa Välitin-hankekokonaisuutta, jota hallinnoi
Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry.

•

Ekotuunarin lisäksi Välitin-hankekokonaisuudessa ovat mukana: INNOtyöverkko osuuskunta/Työbileet!-hanke, Wari ry/Kädentaitojen
kulttuurifuusiot hanke, Jyväskylän seudun
Nuorisoseura ry/Virkku-hanke sekä Paremmin
yhdessä ry/Mä oon pihalla -hanke.

•

Jyväskylän Katulähetystä Välitin-hankkeen
ohjausryhmässä edustaa Juha Konttinen.

•

Hankevastaavana toimii Rauna Koivunen.
Jyväskylän Katulähetys

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Jari Helppolainen
jari.helppolainen@jklkl.fi
044 709 1281
Kankitie
14, 40320 Jyväskylä
Vapautetut

www.jklkl.fi
Tukea elämän arkeen
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Yhdessä erilaiset
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen -sanonta pätee yhdistyksiinkin.

K

Intohimoinen
koskikalastaja

Kuva: Ida-Maria Koskivaara

”Kierrätyskaupassa työskentely
on tuttua, mutta on sitä oltu
töissä Norjassa saakka.”

Jyväskylän Katulähetys ja Väentupa toimivat yhteistyössä. Molemmat auttavat asiakkaita monipuolisen toiminnallisen tuen avulla.

V

aikka eroavaisuuksia löytyy yhdistysten välillä, on
tärkeimpänä asiana kuitenkin saman arvomaailman
jakaminen.
Hengelliset arvot ja kristillinen ihmiskäsitys toiminnan
pohjana luovat edellytykset toimia parhaalla mahdollisella
tavalla asiakkaiden hyväksi.
Monipuolista yhteistyötä

Molemmat yhdistykset ovat olleet jo pitkään olemassa ja toimineet yhteistyössä toistensa kanssa. Meillä on myös samoja
yhteistyökumppaneita, kuten Sininauhaliitto.
Yhteiset hankinnat, esimerkiksi pesukoneet ja mattojen
pesuun käytettävä tasopesuri, ovat taloudellisesti ja kestävän
kehityksen kannalta järkeviä ratkaisuja.
Palveluiden käytöstä esimerkkinä on muun muassa Väentuvan asiakkaiden kunnostamat polkupyörät, jotka tulevat
myyntiin Jyväskylän Katulähetyksen kierrätystavarataloon.

Väentuvan asiakkaat ovat käyttäneet Katulähetyksen Ensiaskel-asuntojen palveluita.
Opimme toisiltamme

Nykyiset toiminnanjohtajat ovat työskennelleet aikaisemmin
sekä Väentuvalla että Katulähetyksessä, joten heillä on kokonaisvaltainen kuva molempien yhdistysten toiminnasta.
Toimintaympäristön ja tapojen tunteminen tuo mukanaan
keskinäisen yhteisymmärryksen. Yhteistyö on sekä tarkkaa
tasapainottelua että kykyä oppia toiselta.
Yhteiskunnallisten muutosten ja epävarmuuden vallitessa
on helpompaa, kun on mahdollisuus jakaa ajatuksia yhdessä. Mielipiteiden vaihtaminen ja saman päämäärän tavoittelu
ovat avainasemassa, kun lähtökohtana on asiakkaista huolehtiminen toimijoiden välillä.
Jyväskylän Katulähetys ja Väentupa toimivat heikoimmassa asemassa olevien puolesta yhteistyössä moniammatillisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyön periaatteiden mukaisesti.
Teksti:
Jarmo Hakkarainen
toiminnanjohtaja, Väentupa ry

Norjan kautta takaisin Keski-Suomeen

Viitasaarelta Kari suuntasi töihin Tranvågin kalatehtaalle. Työnkuva oli kalan pakkausta, fileointia ja suolausta. Aikaa saarella vierähti puoli vuotta.
– Väkeä vähennettiin, kun Venäjä ei maksanut sillilaskujaan. Ensin lähtivät ruotsalaiset ja sitten oli meidän vuoro.
Kari palasi Viitasaarelle, mutta muutti Jyväskylään.
– Hankin toisen ammatin ja opiskelin oppisopimuksella kaksivuotisen myyjän ammattitutkinnon. Toimin
myyjänä Sovatekin EkoRaksalla.
Vapaa-aikana mies harrastaa muun muassa musiikkia, salibandya ja lenkkeilyä.
– Kaikenlainen musiikki kiinnostaa minua. Rumpuja olen soittanut pikkupojasta asti. Kaverin kanssa
jammaillaan edelleen.
Kalastus maistuu sekä koskissa että järvimaisemissa. Haaveissa on oma soutuvene Palokkajärven rantaan. Kari toteaa, että hän voisi käydä kalalla vaikka
joka päivä.
Työntekijänä mies on kaikkiruokainen.
– Olen tykännyt kaikista töistä ja olen tehnyt myös
vuorotyötä, Kari Kaskilahti sanoo.

Elämän sanassa
Katulähetyksen kesäpäivä
Kiponniemessä
Pe 1.6.2018 klo 9-15
Ilmoittautumiset:
Toimisto-ja kurssisihteeri Mirja Räty
010 3288 041 tai 040 772 2844

Teksti: Kirsi Hiekkala

Kuva: Kirsi Hiekkala

Kari
Kaskilahti

un Jyväskylän Katulähetyksen kirpputori Kankitiellä muutti joulukuussa 2017 keltaisesta
hallista Talentti-keskukseen ja nimi vaihtui
laajemman valikoiman myötä Kierrätystavarataloksi,
jäi keltainen halli hetkeksi tyhjilleen. Varastokäytössä muutaman kuukauden ollut halli on nyt heräämässä
uudelleen eloon. Hallissa työskentelee ja paikkoja tulevaa varten järjestelee rakennustarvikkeiden kierrätyksen ammattilainen Kari Kaskilahti.
– Olen Viitasaarelta kotoisin ja siellä kävin koulut.
Opiskelin ammattikoulussa kone- ja metallialan perustutkinnon eli ensimmäiseltä ammatiltani olen tuotantomekaanikko, Kari kertoo.
Työkokemusta on kertynyt monipuolisesti. Viitasaaren kaupungilla Kari työskenteli muun muassa
puistopuolella ja mittausyksikössä sekä Sarvivuoren
hiihtokeskuksessa.
– Viitapuulla tein hommia ulkomaille menevien
ovien kanssa. Norjaan ja Ruotsiin lähti erikoisovia,
joiden runko vaati lasituksen osalta tuplakäsittelyn.
Merivesi kun rannikolla puskee vaakasuoraan ja pistää
rakenteiden keston lujille.

Kiponniementie 84, 41940 Vesanka
Lämpimästi tervetuloa!
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Kuva: Joanna Tedder

- Uutispalat Jyväskylän katulähetys - toukokuu 2018

Ensiaskel

Talenttikokemuksia

Hallituksen blogi - Leevi Napari
Mielessäni on jo jonkin aikaa ollut kaksi henkilöä.
Tarkennettuna edesmennyttä tuntemaani henkilöä. Kumpikin heistä tekivät elämässään merkittäviä asioita ja kumpikin poistui tästä maasta
aivan liian varhain.

T

oisen heistä, Askon, muistoksi ampumahiihtäjä
Mari Laukkanen hiihti surunauha käsivarressaan
voiton Kontiolahden kisoissa kunnioittaen näin juuri menehtynyttä ampumavalmentajaansa. Toinen
heistä oli kotimaassa ja maailmallakin tunnettu urheilu- ja
McLaren-formulatallin lääkäri Aki. Näillä kahdella tuntemallani ihmisellä oli yhdistävänä tekijänä, ettei kumpikaan tehnyt suurta numeroa itsestään tai osaamisestaan, mutta heidän
osaamisensa tunnistettiin laajasti ja asioita tapahtui, kun he
tarttuivat tehtäviinsä. Tätä piirrettä arvostin ja arvostan heissä
tosi paljon.
Samanlaista tekemisen meininkiä minulla oli ilo ja kunnia
nähdä, kun minulle esiteltiin Talentin toimintaa. Tutustuin
varastoon, jossa hämmästelin huikeaa määrää vaatepusseja.
Seuraavaksi ihmettelin punaisessa hallissa, miten nämä pussien sisällöt siirtyivät jalostukseen tai parhaimmat vaatteet
vaikka kirpputorille myyntiin. Talenttihallissa oli hienoa nähdä siisti ja toimiva kirpparimyymälä, puusta tuotteita kehittävä verstas ja vielä jutella monen henkilökunnan edustajan
kanssa. Könkkölän työmaa antaa tällä hetkellä taloudellisen
turvan osastolle, mutta ja jo nyt henkilökunnan katse oli tulevassa Könkkölän jälkeisessä ajassa. Silloin kaivataan taas
uusia innovaatioita, jotta talous pysyisi edelleen hyvällä pohjalla.
Oli hieno kuulla, että pitkään ilmassa ollut mattopesulahankekin eteni sopivasti juuri ennen kesää. Samoin tuntui hy-
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vältä, että keltaisen hallin rakennusmateriaalikierrätyskin oli
etenemässä suotuisaan suuntaan.
Tämä tuotannollisten palvelujen kummius (Juha pyysi),
antoi mahdollisuuden tutustua tehtäviinsä sitoutuneisiin ammattitaitoisiin ihmisiin. Kuinka monelle lähimmäiselle näin
hienosti tehtävänsä hoitanut henkilökunta on vuosien aikana
voinutkaan tarjota mahdollisuuden kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun työllistämispalveluun.
Vaikka elämme isojen ja vielä osin tuntemattomien muutosten aikaa, Jyväskylän Katulähetyksellä on hyvät mahdollisuudet selvitä tulevista epävarmuustekijöistä juuri työhönsä
ja ihmisten auttamiseen sitoutuneiden työntekijöiden ansiosta.
Lapsilla on tapana kysyä tuntemattomaltakin; ”kuka sinä
olet?”. Aikuisten kysyessä toiselta saman kysymyksen, kuulee usein nimen lisäksi litanian missä on töissä jne.
Alussa mainitsemani Askon ja Akin ei tarvinnut luetella
ammattejaan, koska heidät tunnettiin omista meriiteistään.
Jos joku olisi oikeasti esittänyt heille kysymyksen ”kuka sinä
olet?”, olisi Askon sisältä löytynyt herkkä ja tunteva ihminen.
Aki pohti tätä samaa kysymystä Etiopiassa lähetys- ja urheilulääkärinä ja kysymys vaikutti syvästi hänen arvostuksiinsa.
Jumala ei mittaa meitä tekemisemme kautta vaan hän arvostaa ja rakastaa meitä jokaista juuri sellaisena, kuin miksi
on meidät luonut. Ihminen on aina jotakin muuta kuin se mitä
suoritamme.
Kuka sinä olet - kuka minä olen? Millainen olen ihmisenä,
millaiset arvot ohjaavat elämääni, mikä saa minut elämään,
hoitamaan itseäni sekä huomioimaan myös kanssaihmiset?
Näillä ajatuksilla toivon kaikille Katulähetyksen ihmisille
siunattua kevättä ja kesäaikaa.

Jyväskylän Katulähetys

Toimintayksikköön
selviämisasema
Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti käynnistää päihtyneiden selviämisasematoiminnan.
Palvelu hankitaan kiireperusteisena
suorahankintana Jyväskylän Katulähetykseltä tämän vuoden loppuun
saakka.
Ensisuojan yhteydessä 15.5.2018
aloittavan selviämisaseman kymmenen asiakaspaikkaa ovat tarkoitettu rauhallisesti käyttäytyville täysiikäisille päihtyneille, jotka tarvitsevat
valvontaa, mutta eivät akuuttia terveydenhoitoa. Palvelulle on tarvetta,
koska Sisä-Suomen poliisilaitos joutui
sulkemaan Jyväskylän putkatilat tammikuussa sisäilmaongelmien vuoksi.
– Selviämisaseman toiminnan kustannusarvio vuoden loppuun on noin 220
000 euroa ja se luo viisi uutta työpaikkaa Jyväskylän Katulähetykselle,
asumispalvelupäällikkö
Ville-Veikko
Lampinen sanoo.

Kehittäjätiimi

Arvokas tieto otetaan
käyttöön
Jyväskylän Katulähetyksen Kehittäjätiimi aloittaa toimintansa toukokuussa
2018. Kehittäjätiimiin voivat osallistua

kaikki valmentautujat eli kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatuella tai
työkokeilussa työskentelevät henkilöt.
Tiimin tavoitteena on nostaa esiin
arjen käytänteitä ja pohtia, mikä on
hyvää ja toimivaa ja mikä kaipaa päivittämistä tai kehittämistä. Kehittäjätiimi on väylä kertoa omakohtaisia kokemuksia ja tuoda ne tärkeäksi osaksi
koko Katulähetyksen kehittämistyötä.
Kehittäjätiimitoiminta on jaettu kahteen toimipisteeseen eli Talentti-keskukseen ja Harjunportaalle. Lisätietoa
toiminnasta antavat Ida-Maria Koskivaara ja Kaisi Partanen.

Kannustin-projekti

Täysi kymppi
maaliskuussa
Lämpimät onnittelut, kun Kannustinprojekti on siirtynyt toiselle vuosikymmenelle. Alusta asti tätä työpolkuprojektia on luotsannut projektipäällikkö
Ari Valkeinen. Työnjohtaja Pekka Lepikko tuli mukaan vuotta myöhemmin.
Kannustin on suunnattu päihdeongelmaisille ja vankilataustaisille henkilöille. Kynnys osallistua toimintaan on
pidetty koko ajan matalana. Mukaan
voi tulla heti, kun oma halu muutokseen syntyy.

STEA. Toiminta ei siis ole lakisääteistä
kuntouttavaa työtoimintaa.
– Könkkölän päärakennuksen kunnostus etenee hyvää vauhtia. Seuraavana
alkavat kattoremontti ja ulkomaalaus.
Mukana Kannustimen toiminnassa on
tällä hetkellä noin 20 kaveria, Ari Valkeinen kertoo.

Ruoka-apu

Ruokapankissa alkaa
putkiremontti
Sammonkatu 5 kiinteistössä käynnistyy heinäkuun puolivälin jälkeen putkiremontti ja sen vuoksi Ruokapankki
Jokapäiväinen leipä joutuu muuttamaan noin puoleksi vuodeksi toisiin
tiloihin. Jyväskylän kaupungin kanssa asiasta on jo käyty neuvotteluja
ja ratkaisu tilapulmiin pyritään löytämään pikaisesti.
– Toivomme, että pääsisimme muuttamaan uusiin tiloihin ennen kesälomakauden alkua. EU-ruoan jakelu
säilyy entisissä tiloissa Sammonkatu 4, mutta voi olla, että jakopäiviin
tulee pieniä muutoksia, ruokapankin
”apulaispankinjohtaja” Arja Honkasalo kertoo.

Jyväskylän Katulähetyksen hallinnoimaan toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus eli

Vapautetut-lehti, 17. vuosikerta. Julkaisupäivät: 15.3., 15.5., 15.9. ja 1.12.
Näkoislehti verkossa: www.jklkl.fi/vapautetut
Toimitus
Kuvaus ja taitto
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Erkki Keski-Lusa

Kirsi Hiekkala

Jari Helppolainen

Tomi Montonen

Jyväskylän Katulähetys

040 195 0770

044 730 9457

044 709 1281

040 842 9847

Kankitie 14

erkki.keski-lusa@jklkl.fi

kirsi.hiekkala@jklkl.fi

jari.helppolainen@jklkl.fi

tomi.montonen@jklkl.fi

40320 Jyväskylä
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Kierrätys- ja toimintakeskus

Talentti

Avoimet ovet
Pe 25.5.2018 klo 10-14

Talentti-Kierrätystavaratalo

Talentti-Verstas

Talentti-Kierrätys

Talentti-Media

Talentti-Pesula

Talentti-Valmennus

Ekotuunari-hanke

Valmennusinfot:
klo 11.30, 12.30 ja 13.30

Kahvitarjoilu

Kankitie 14
40320 Jyväskylä

www.jklkl.ﬁ
Tukea elämän arkeen

