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distunut ystäväni, että voit vapautua ja
pelastua, parantua, eheytyä sekä saada
elämääsi todellinen tarkoitus, rauha sisimpääsi. Pääset todelliseen yhteyteen
Luojasi kanssa. Et enää elä houruisessa
päihteistä sekavassa olotilassa sokeana
muutokselle. Kun Jeesus antaa syntisi
anteeksi, silloin silmäsi aukeavat ja näet
elämän arvot ja uuden elämän mahdollisuudet Jumalan pojan armahtamana toisessa valossa.
Saatat ajatella, olen ongelmieni ja elämäntapani tähden pimeässä ahdistavassa olotilassa. Tuossa tilassa saatat kokea, ettei sinulla ole tulevaisuutta ja toivoa eikä elämän tilanteisiisi näytä tulevan mitään valoa eikä onnea. Kukaan ei
kuule tai välitä sinusta. Tahdon sanoa
sinulle ystäväni, on yksi joka näkee hätäsi, tuntee ahdistuksesi, tietää ongelmasi
ja pimeytesi. On yksi, joka välittää ja
tahtoo auttaa. Hän on Jumalan poika Jeesus Kristus. Hän tahtoo ja voi sinua auttaa. Hänellä on valta maanpäällä ja taivaassa.
Hän tahtoo tuoda apunsa juuri sinulle. Tartu kiinni Jeesukseen, jolloin elämäsi taivas alkaa selkeytyä ja valoisa tulevaisuus avautuu elämäsi ylle. Toivo ja
tulevaisuus avautuvat voimaa antavana
sisimpääsi. Uusi elämä sykkii iloa tuoden
sydämmessäsi, siunattua tulevaisuutta.
Raimo Oksa
Tessio Backa
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Vapautetut

Jh. 9:10 tämä sama kysymys herää
vielä tänäänkin ihmisten mielissä, miten
sinä,joka ennen olit sameitten silmien ja
pimeitten teitten kulkija, nyt näet ja tunnut olevan niin vapaa ja valoisa, miten
ihmeessä näet asiat toisin kuin ennen.
Asia vaivasi kysyjiä niin, että yhä
uudelleen tultiin kysymään tämän miehen kohdalla tapahtuneen muutoksen
aiheuttajaa.
Miten se Jeesus oikein pelasti ja muutti sinut, mitä sinulle on tapahtunut.
On ihmisiä, jotka janoavat tietoa vilpittömästi. Heillä on kaipaus päästä elämän valkeuteen ja muutokseen, johonka
Jumalan armo heitä kutsuu. Kuin Sauluksen elämässä pimeästä ja vihan sumentamasta elämän olotilasta anteeksiantamattomuudesta, katkeruudesta, menneisyyden painoista ja syyllisyyden pimeistä
muistoista Jeesus pystyi vapauttamaan
tämän väkivaltaisen miehen ja tekemään
hänestä Jumalan palvelijan. Tähän tehtävään hän haluaa jokaisen ihmisen myös
kutsua ja lähettää.
Oli myös toisenlaisia kyselijöitä. He
kyselivät uteliaisuuttaan tai muutoin olivat kiinnostuneet itse aikomattakaan
seurata Jeesusta. Ehkä he halusivat jonkun samantapaisen kokemuksen kuin
näön saanut mies, mutteivät halunnet
elämän muutosta ja astua valoon, Jeesus
elämään.
He kaipasivat sen hetkiseen elämän
synkeyteen ja pimeään elämänolotilaan
helpotusta tai jotain uskonnollista kokemusta , joka lievittäisi sen hetkistä ahdistusta ja turvattomuutta tai poistaisi hetkellisen yksinäisyyden tunteen, mutteivät tahtoneet luopua riippuvuuksistaan
ja synnillisestä elämän tavastaan.
Ehkä he pitivät Jeesuksen seuraamista liian tiukkapipoisena elämän mallina,
mutta he eivät tunteneet sitä vapautta,
iloa ja rauhaa, jota koetaan Jumalan yhteydessä elämisessä.
He kyllä ihmetellen kyselivät miten
sinä ennen pimeän tien kulkija nyt olet
niin onnellinen ja valoisa.
Todellinen etsijä ja vilpitön kyselijä
saa vastauksen. Anova saa ja kolkuttavalle avataan. Jeesus sanoo: "Minä olen
maailman valkeus joka uskoo minuun ei
jää pimeään".
Sinunkaan ei tarvitse jäädä sidotuksi
riippuvuuteen. On ilo julistaa sinulle ah-
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Hoitokotityö on meikätytön työsarkaa
Keväällä 2002 olin kuukauden harjoittelemassa Tessio Backan itsenäistymiskeskuksessa. Harjoittelu liittyi päihdetyön ammattitutkinnon suorittamiseen.
Jo jakson alussa koin, että hoitokotityö
on sitä meikätytön työsarkaa. Ja varsinkin kristilliseltä pohjalta toimiva hoitokoti on sitä ominta aluetta. Kokemukseni
on, että yhteiset aamunavaukset ja yhteisöpalaverit antoivat hyvän pohjan päivän toiminnalle.
Päivä aloitettiin kaikessa rauhassa
raamattua lukien ja sovittiin miten tullaan
päivän aikana toimimaan eri tilanteissa.
Näiden aloitusten jälkeen jokaisella alkoi
omat työtehtävät ja iltapäivisin oli erilaista ryhmätoimintaa. Harjoittelujaksoni aikana siellä aloitettiin myös uusi työskentelytapa eli perjantaisin jokainen asiakas tuli vuorotellen toimistoon, jossa
kaikki työntekijät olivat yhtä aikaa läsnä.
Asiakkaalla oli mahdollisuus kertoa toiveistaan ja sen hetkisestä olostaan. Tässä tilanteessa työntekijöillä oli myös mahdollisuus antaa palautetta asiakkaalle.
Mielestäni tämä toimintatapa oli hyvä,
koska tässä tilanteessa kaikki yhtä aikaa
kuulevat saman viestin. Ja tilanne mahdollistaa, että tarpeelliset sanat tulee
sanottua. Sillä sekin oli mahdollista, että
monet asiat jäävät vain sanomatta, vaikka ajatuksissa asiat pyörivätkin. Tilanne
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Päivi Lapinkoski työskentelee nykyisin Rauman Sinihauhaliitossa.
oli myös oiva mahdollisuus rohkaisun
antamiseen.
Huomasin, että yhteisö oli vielä monessa mielessä kehitysvaiheessa eli työskentelytapoja etsittiin ja kehitystä pohdittiin ja työstettiin. Työntekijät olivat
myös halukkaita kuuntelemaan ulkopuolisen palautetta toiminnastaan. Palautteena annoinkin, että mielestäni olisi hyvä
vielä vahvistaa työtoimintaa.
Huomasin, että asiakkaiden oli aika

helppo väistää tehtäviään ja jättää niitä
tekemättä osittain tai lähes kokonaan.
Myös sitä haluaisin vahvistaa, että työntekijät tulevat vieläkin voimakkaammin
mukaan yhdessä tekemiseen. Kokemukseni oli kuitenkin, että jos asiakas halusi
löytää uuden suunnan elämäänsä, täällä
se oli mahdollista. Työntekijöillä oli empaattinen ote ja he olivat valmiita tukemaan tässä elämän löytöretkessä.

Artturi Anttila
Eläkeläinen
Helokantie 7 B 27, JKL
puh. 040-779 5685
artturi.anttila@j
yvaskylankatulahetys.fi

Mirja Salminen
Leipuri
Karsikkotie 3 D 56
40340 Jyväskylä
puh. 014-271 465
elamatie@dlc.fi

Jarmo Laakkonen
Päihdetyöntekijä
Tyyppäläntie 15 B 8, JKL
Puh. 040-5137628

Oiva O. Vainio
Fil. maisteri
Atrainkatu 4, JKL
Puh. 0400 665 828

Erja Moisio KTM/
Laskentakonsultti
Väliaitankatu 10 D 33, JKL
Puh. 040-707 7639
erja.moisio@tuottotieto.fi

Jukka Virolainen
Merimies
Metsärinteentie 1 G, 40270
Palokka
Puh.040-7434461
viroju@jippii.fi

Tessio Backa
Tessio Backa on lääninhallituksen hyväksymä valtakunnallinen hoitokoti, itsenäistymiskeskus, jota ylläpitää
Jyväskylän Katulähetys ry.

Toiminta-ajatus
Vieroittaa hoitoon hakeutuvat henkilöt vääristä riippuvuuksista ja opettaa heidät selviytymään arkipäivän
tehtävistä. Tessio Backassa yhdistyy itsenäisten elämäntaitojen ja asumisen harjoittelu. Hoito antaa valmiuksia
riippuvuuksista vapautumiseen.

Kohderyhmä
Lähinnä vankiloissa olevat ja sieltä vapautuvat sekä
laitostaustaiset päihde-, seksi- sekä laitostumisongelmista kärsivät henkilöt, joiden normaaliin elämiseen liittyvät taidot ovat kadoksissa tai niitä ei ole koskaan ollutkaan.

Tavoite
Toiminta tähtää ihmisen kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen ja riippuvuuksista vapautumiseen. Asiakkaan
fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen puolen
eheytyminen ja normaalista yhteiskuntakelpoisesta elämästä selviytyminen ovat koko toiminnan tavoite. Tavoitteena on auttaa löytämään omat voimavarat, antaa
tukea päihteettömään mielekkääseen elämään, mm.
tukihenkilöiden ja toiminnan kautta, ottaa vastuuta itsestään ja muista ja rakentaa eheytymispolku ja paluu
normaaliin elämään mm. Jyväskylän Katulähetyksen
oman asuttamis- ja askelmaprojektin kautta. Meille on
tärkeä käsitellä asiakkaan mahdollisuuksia koulutukseen,
työhön, asunnon etsimiseen, velkojen järjestelyihin, ym.
asioiden selvittäminen, joiden kautta rakennetaan elämää uusiksi.

Kuntoutuminen
Kuntoutuminen tapahtuu erilaisten ryhmätoimintojen, kahdenkeskisten/sielunhoidollisten keskustelujen,
yhteisöpalaverien, luentojen, verkostojen rakentamisen,
henkilökohtaisten kuntoutussuunnitelmien ja liikunnan/
elämysten sekä kuntouttavan työtoiminnan ja arjen erilaisten työtehtävien ja työpajassa tapahtuvan työnteon
opettelulla ja tekemisen kautta.
Kuntoutus- ja hoito-ohjelmat ovat: ”12 askeleen krito- ehyempään aikuisuuteen menneisyyden tunnevammoista” -toipumisohjelma, Mikä mättää yhteisökokoukset, päivittäiset aamunavaukset, encounter- elämänhallinta/tunneryhmät, yhteiskunta valmennusryhmät, irti
päihteistä- päihdehoitoryhmät, ohjatut liikuntahetket, sielunhoitohetket, sisäisen eheytymisenryhmät, henkilökun-

nan ja asiakkaan kanssa yksittäiset ja yhteiset asiakastapaamiset, asiakkaan kanssa yhdessä tehtävien kirjallisten kuntoutussuunnitelmien sekä niiden toteutumisen arviointi.
Kuntoutuksen aikana yhteistyö eri verkostojen kanssa,
mm. sosiaalitoimi, A- klinikka, kriminaalihuolto, tukihenkilöt ym. Lisäksi Tessio Backassa on mahdollisuus osallistua hengellisiin tilaisuuksiin. Luonnon läheisyys mahdollistaa mm. kalastamisen ja tarjoaa upeat puitteet ulkoiluun ja
retkeilylle. Itsenäistymiskeskuksessa yhdistyy erilaisten toimintojen kautta yhteisö- ja yksilöhoito. Tessio Backan suuri
opetuskeittiö, yli (1000 m2) asuinkiinteistö ja 27 ha pelto ja
metsä alueet antavat myös tarvittavat mahdollisuudet erilaisten työtehtävien harjoitteluun.
Henkilökunnan päivittäiset palaverit takaavat hoidolle
moniammatillisen osaamisen.

Suositeltava kuntoutusjakso
Kuukauden mittainen irrottautumisjakso, kolmen kuukauden perusjakso, kahden kuukauden irtautumiselämään
harjoittava jakso

Paikkamäärä
8-10 paikkainen- yhden tai kahden hengen kodikkaissa
huoneissa, miehille, naisille ja pariskunnille, lisäksi 2 kriisipaikkaa.

Terveydenhoito
Talossa on saatavilla sairaanhoitajan päivittäiset palvelut
sekä konsultoivan lääkärin palvelut. Erikseen on sovittavissa asiakkaan tarvitsemat muut terveyspalvelut.

Sitoutuminen
Asiakkaat sitoutuvat itsenäistymiskeskuksessa päihteettömyyteen ja siihen että heidät voidaan tarpeen vaatiessa talon työntekijöitten toimesta testata puhallus- ja huumetesteillä.
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Arvot
Sitoutuminen, luottamuksellisuus, kunnioittaminen,
avoimuus, koskemattomuus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, huumori.

Sijainti
Tessio Backa sijaitsee Laukaan kunnassa Vatian kylässä, keskellä kauneinta Keski- Suomea. Talon tilukset
rajoittuvat Keitele-Päijänne kanavareittiin. Tessio
Backassa on erinomaiset mahdollisuudet mm. marjastukseen, sienestykseen, ja kalastukseen ja lenkkeilyyn.

Henkilˆkunta
K aikki vakituiset työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon suorittaneita. Henkilökuntaan
kuuluvat päihdetyöhön erikoistunut johtaja, vankila- ja
päihdetyöhön erikoistunut päihdetyöntekijä, hoidosta
vastaava sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja sekä sosiaalialan harjoittelijoita ja työllistämistuella palkattuja työn-

tekijöitä. Lisäksi on vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä, jotka
ovat usein myös entisiä asiakkaita, joiden antama tuki on
tärkeä apu työllemme. Osalla henkilökunnasta on pitkä
päihdetyö- ja oma toipumiskokemus.

Hakeminen
Joko suoraan tai sosiaalitoimen kautta.

Hinnat
Vuorokausihinta on 69 euroa. Tessio Backaan vaaditaan
aina oman kunnan antama maksusitoumus.

Yhteistiedot
TESSIO BACKA - itsenäistymiskeskus
Rimpiläntie 12, 41370 KUUSA
Puh/Fax 014- 819 5690 tai 040- 588 4256
Sähköposti: tessio@jyvaskylankatulahetys.fi

www.jyvaskylankatulahetys.fi
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Päihdety
öntekijä Sakari Pihlaja
Päihdetyöntekijä

Vapautumisen tukeminen
Jyväskylän Katulähetys ry on tehnyt
töitä vankiloissa olevien ja sieltä vapautuvien kanssa koko toimintansa ajan,
ruhtinaalliset viisikymmentä vuotta.
Varsinaiseen vankien päihteistä ja
muista riippuvuuksista vapautumiseen
suuntautuva kuntoutus on yhdistyksemme toimesta aloitettu 1993, kun saimme
käyttöömme Nurmelan kiinteistön, jossa
vuonna 1992 Etapin tiloissa aloitettu
kristillinen hoitokotitoiminta jatkui ja alkoi kohdentaa työtään eri vankiloihin ja
niissä oleviin vankeihin.
On hienoa nähdä, että maassamme on
ymmärretty vankien yhteiskuntaan kuntouttamisen tarve. On saatu lakeja, jotka
mahdollistavat vankeusaikaisen kuntouttamisen ulkopuolisessa kuntoutumisyksikössä. Katulähetyksen ylläpitämässä
hoitokodissa Tessio Backassa on ulkopuolisessa kuntoutuksessa käynyt tähän mennessä 13 vankia. Ikävää on se,
että lakia laadittaessa ei ole päätetty kenen velvollisuus on maksaa kuntoutuminen. Toisaalta taloudellinen paine kohdistuu rikosseuraamusvirastoon ja asiakkaan asuinkunnan sosiaalitoimeen.
Vankiloissa toimii monenlaisia ja erihintaisia päihdekuntoutusohjelmia. On
hyvä, että nykyisin pyritään käyttämään
vankeusaika hyödyksi tarjoamalla vangeille mahdollisuus osallistua kuntouttaviin ryhmiin ja toimintoihin.
Vieläkään ei ymmärretä vapautumisen
hetken merkitystä eli kuinka turvattomaksi moni vankiloissa pitkään aikaansa
viettänyt henkilö kokee järjestäytyneen
yhteiskunnan. Ellei ole eväitä siviilissä
selviytymiseen, lienee turhaa odottaa
kaverin siellä pysyvän.
Mikäli vapautumista ei ole riittävästi
valmisteltu eikä ole rakennettu tarpeeksi
tukiverkostoja, vapautuva vanki ei saa
riittävää etäisyyttä entiseen sosiaaliseen ryhmäänsä. On turha odottaa mitään pysyviä muutoksia.
Moni vankilataustainen henkilö on
menettänyt matkan varrella kaikki normaaliin elämiseen tarvittavat tiedot ja
taidot. Kenties ne eivät ole koskaan kehittynytkään, kun laitoskierre on alkanut
mahdollisesti jo lapsuusiässä. Tällainen
ihminen tarvitsee kuntoutumista jo pelkästään elämän opettelussa.
Mikäli yhteiskunta tarjoaa vankilassa
kuntoutumisen aloittaneelle henkilölle
ainoastaan juoville tai aineita käyttäville
tarkoitettua asuntolapaikkoja, on aivan

Sakari Pihlaja
toimii Tessio
Backassa päihdetyöntekijänä.
sama vaikka se lakkautettaisiin välittömästi. Näin uskallan kokemuksen pohjalta sanoa. Ellei siviilijatkumoja ole, päihdekuntoutuksen rahat on heitetty Kankkulan kaivoon.
Vankipäivä maksaa noin 130 •/vrk.
Siviilissä hoitokodissa kuntoutumisen
hinta liikkuu 70–110 euron vuorokausimaksun kieppeillä. Siviilissä kuntouttaminen on halvempaa kuin vankilassa pitäminen.

Uusi mahdollisuus
Vankien määrät kasvavat jatkuvasti.
Ne ovat muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta ylikansoitettuja. Vankimäärän
pienenemisestä ei ole mitään merkkejä.
Tämä aiheuttaa myös vankeinhoidolle
valtavia paineita.
On toisenlainenkin mahdollisuus, joka
pienentää sekä vankimääriä että tarvetta
rakentaa uusia vankiloita. Se on vangin
saattaminen vankilasta kuntoutumisen
kautta siviiliin. Saattotoimen voi ja tulee
tehdä myös toisinpäin, eli saattaa kaveri
vankilaan niin kuin Tessio Backassa
pyritään tekemään. Kahden kaverin kanssa on näin toimittu. Miehet ovat odottaneet hoitokodissamme tuomiotaan hovioikeudesta. Kun tuomio tuli, saatoimme
heidät vankilaan, jossa molemmat ovat
päässeet mukaan vankilan sisäiseen päihdekuntoutusohjelmaan. Heidän kohdallaan on myös tehty ennakkopäätös, että
he palaavat Tessio Backaan. Me saatam-

me heidät riittävän elämänhallinnan tukemisen jälkeen tuettuun ja päihteettömään elämisen ympäristöön, mahdollisesti myös työhön. Olemme mukana tukemassa asiakkaitamme silloin kun he
menevät vankilaan, silloin kun he ovat
siellä ja kun he vapautuvat. Järjestämme
heille riittävän tukiverkoston tarpeeksi
pitkäksi aikaa, senkin jälkeen kun he ovat
päässeet itsenäisen elämän alkeisiin kiinni.
Olemme pitäneet luentoja ja keskustelutilaisuuksia erilaisissa yhteisöissä,
kouluissa, vankiloissa niin henkilökunnalle kuin vankiryhmillekin. Olemme käyneet sosiaali- ja muissa virastoissa ja
laitoksissa. Olemme valmiit tulemaan mihin tahansa paikkaan, jossa ollaan vankien ja vankiloitten kanssa tekemisessä,
kertomaan vankeusaikaan ja eritoten
vapautumiseen liittyvistä ongelmista ja
vaikeuksista. Tessio Backa on erityisesti
vankilasta vapautumisen ongelmiin erikoistunut hoitokoti, joka pyrkii saattamaan ja opettamaan asiakkaitaan niin
pitkälle yhteiskuntaan kun se on mahdollista. Kaikki hoitokotimme työntekijät
ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on omakohtainen kokemus päihteistä ja vankiloista.
Jos koet tarvitsevasi osaamistamme,
tietoamme ja taitoamme ota yhteys:
Sakari Pihlaja
puh.040 867 6276
sakari.pihlaja@jyvaskylankatulahetys.fi
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Päihdeleirit tärkeää toimintaa
Usean vuoden aikana pidetyt yhteiskristilliset päihdeleirit ovat muodostuneet jo perinteeksi jyvässeudulla.
Ne ovat myös olleet muutoksen alkuna monen kadun ja vankilan miehen
elämässä. Leirien järjestäjinä ovat toimineet Helluntaiseurakunta, Vapaaseurakunta, Baptistiseurakunta ja Katulähetys.
Tämän kevään leirille osallistui 30
miestä.
Leirin vastuut on ohjattu siten, että
jokainen järjestävä taho vastasi aina yhden leiripäivän hengellisestä ohjelmasta.
Leirin johtajina toimivat Raimo Oksa
ja Sakari Pihlaja. Suurimman vastuun
leiristä kuitenkin kantoivat monet vapaaehtoiset palvelemalla yövalvojina,
keittiössä ja muissa leiritoiminnoissa.
Näistä henkilöistä haluamme erikseen
mainita Antti Liukon vaimoineen. He
ovat lähes koko historian ajan kantaneet vastuuta ruokailuista.
Antti jo haikaili nuorempia jatkajia.
Joka tapauksessa iso kiitos Liukoille
siitä, että olette olleet uskollisia Jumalan valtakunnan työssä. Herra teitä siunatkoon.
Tälläkin leirillä saimme nähdä Jumalan armon ilmestyvän monen miehen
elämään. Saimme kuulla muuttuneiden
miesten todistuksia. Laulut ja rukoukset lähtivät käheistä kurkuista kohti Jumalan taivasta ja evankeliumin ilosanoma loi toivoa ja tulevaisuutta särkyneissä sydämissä.

Hans Johansen tuli leirille Tessio
Backasta. Tässä hänen oma kertomuksensa ja todistuksensa.
"Olen kasvanut rikkinäisessä alkoholistikodissa.Pienestä pitäen olen ollut syrjään vetäytyvä suorittajatyyppi.
En osannut elää elämääni, vaan ynitin
suorittaa sitä. Olen koko elämäni ajan
ollut jollakin lailla tietoinen Jumalan
olemassa olosta.Olen myös tuntenut
kaipuuta Häntä kohtaan, uskonutkin
Häneen. Mutta siitä huolimatta elämäni
johti harhapoluille. Kouluaika ja koko
nuoruus oli epäonnistumisia täynnä.
Päihteiden käyttö ja rikollinen elämäntapa johtivat polkuni vääjäämättä vankilaan.
Monet usean vuoden mittaiset tuomiot seurasivat toinen toistaan lyhyitten vapausaikojen jälkeen. Tälläkin
hetkellä olen vielä vanki, mutta pääsin
Tessio Backaan vankilan ulkopuoliseen
kuntoutukseen lopputuomion ajaksi.
Vapaudun kahden viikon kuluttua leirin päättymisestä. Tessio Backan olen
kokenut hyväksi paikaksi ja uuden
suunnan antajaksi elämässäni.
Entinen elämäntapani ei tuonut sen
enempää rauhaa, rakkautta kuin rikkautta elämääni. Huumehöyryinen rikollinen elämäntapa johti monesti sairaaloihin vatsahuuhteluun. Välillä otin
aineita tahallisesti ja yritin näin päättää
toivottomalta tuntuvan elämäni. Pääsin kuitenkin Tessio Backan porukan
mukana tälle leinille, jossa sain ehdoit-

Hans Johansen
ta huovuttaa elämäni Vapahtajahleni
Jeesukselle.
Jumalalle on kaikki mahdollista.
Hänen toimintansa on ihmisjärjen ulottumattomissa, kiistämätön totuus on
yksin Jeesuksessa.
Nyt luotan siihen, että Jumala johtaa
elämääni. Entinen elämäntyyli ei tuonut onnea eikä antanut toivoa. Nyt
olen luovuttanut elämäni Jumalalle.
Hän saa johdattaa sitä, aion elää luottamuksessa Jeesukseen tietäen, että
Hän käy edelläni ja johdattaa minua.”
Raimo Oksa & Sakari Pihlaja
Jk. Katulähetyksen yksiköitten asukkaille sekä miehille, naisille, ja perheille
tarkoitettu hengellinen päihdeleiri pidetään kesäkuussa 9- 13.6.2003 Korpilahden Heinosniemessä NMKY:n leirikeskuksessa keskellä kauneinta Suomea. Leirin vetäjinä toimivat Raimo
Oksa ja Sakari Pihlaja
Voit ihmoittautua leirille yksikkösi
työntekijän kautta. Leiri on sinulle ihmainen. Leirille tulee ottaa mukaan
omat hygieniatarvikkeet ja liinavaatteet.
Tervetuloa!

Seuraava päihdeleiri pidetään Heinosniemessä 9.-13.6.2003
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Pitkän linjan yhteistyön hedelmiä vankien
päihdekuntoutuksessa
Vaasan vankila on tehnyt jo pitkään
yhteistyötä Jyväskylän Katulähetyksen
Itsenäistymiskeskus Tessio Backan ja
sitä ennen hoitokoti Nurmelan kanssa.
Yhteistyön juuret löytyvät hoitokodin
johtajan Sakari ”Sikke” Pihlajan ja vankilapastori Vesa Mäkelän yhteistyössä,
työnäyissä ja visioinneissa.
Vuosina 1996-1999 vankeinhoidossa
oli voimissaan vankien päihdehuollon
kehittämishanke päihdekuntoutuksen ja
päihdekuntoutusohjelmien synnyttämiseksi Suomen vankiloissa. Projektin tavoitteena oli luoda uusia menetelmiä päihdeongelman ehkäisyyn ja hoitoon vankeuden aikana ja sen jälkeen sekä kouluttaa henkilökuntaa päihdetyön perusteisiin. Menetelmiä kehitettiin yhteistyövankiloiden ja sidosryhmien kanssa.
Mukana hankkeessa oli yhteistyövankilat ja neljä päihdehuollon erityispalveluja tarjoavaa järjestöä: A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Kalliolan
kannatusyhdistys ja Sininauhaliitto.
Sakari Pihlaja toimi VP- projektissa
Sininauhaliiton projektityöntekijänä.
Hänellä oli Nurmelan hoitokodin johtajana sisimmässään näky siitä, että jossakin
vankilassa voisi toimia kristillisen hoitokodin mallin mukainen kuntoutusosasto.
Samanaikaisesti Vaasan vankilan vankilapappina vuodesta 1987 lähtien toiminut Vesa Mäkelä oli kiinnostuneena seurannut Pohjois-Karjalan lääninvankilassa 1996 järjestettyä kokeilua, jossa vankilan sisällä toimi neljän kuukauden ajan
kahdeksan hengen hengellinen osasto.
Olisiko Vaasan vankilassa mahdollista
toteuttaa vastaavanlainen hengellinen
osasto?
Kun Sakari Pihlajan näky vankilassa
toimivasta kristillisestä hoitokodista ja
Vesa Mäkelän näky hengellisestä osastosta Vaasan vankilassa kohtasivat, syntyi yhteistyössä näky Vaasan vankilan
kristillisestä päihdekuntoutusosastosta.
Tavoitteena oli samalla tarjota vankiloiden päihdekuntoutuksessa selkeästi kristillinen päihdekuntoutuksen vaihtoehto
vangeille. Mutta kuinka synnyttää vankilaan kristillinen päihdekuntoutusosasto?

Vesa Mäkelä toimii Vaasan vankilan vankilapappina.

Vaasan vankilan kristillisen
päihdekuntoutusosaston syntyprosessi
Kun vankilassa synnytetään jotain
uutta toimintamuotoa, on keskeistä saada koko henkilöstö toteutettavan asian
taakse. Sakari Pihlaja ja Vesa Mäkelä
päättivät esitellä kristillisen päihdekuntoutusosaston kokeiluvaihtoehdon Vaasan vankilan henkilöstölle ja tiedustella,
lähteekö tämä mukaan VP- projektiin ja
samalla kokeilemaan uutta päihdekuntoutusmallia vankeinhoidossa.
Näky esiteltiin Vaasan vankilan henkilökunnalle, käytiin laaja keskustelu ja
sen pohjalta tehtiin päätökset. Vaasan
vankila päätti lähteä ”jälkijunassa” mukaan VP- projektiin vuonna 1997 ja perustaa kristillisen päihdekuntoutusosaston kokeiluosastona ja kouluttaa Sininauhaliiton tukemana henkilöstöä kokeilun mahdollistamiseksi. Samalla päätettiin arviointipalaverin pitämisestä kokeiluosaston jälkeen. Siinä tehdään päätöksiä jatkosta.

Syntyprosessin aikataulu oli
seuraava:
- idean julkistaminen 12.05.1997
- suunnittelu alkaa 06.08.1997
- koulutusvaihe alkaa syksy 1997

- tiedottaminen vankiloihin alkaa
01.11.1997
- hakuaika päättyy 31.12.1997
- valinnat 31.01.1998
- osasto valmis vastaanottamaan
15.02.1998
- kokeiluosasto 02.03.-30.06.1998
- arviointi- ja palautepäivät 21.22.09.1998
Arviointi- ja palautepäivien aikana
Vaasan vankilan henkilöstö päätti, että
kristillinen päihdekuntoutusosasto on
Vaasan vankilan malli tehdä päihdekuntoutusta vankien parissa. Samalla päätettiin osaston kestoajan pidentämisestä kuuteen kuukauteen. Seuraava Vaasan vankilan kristillinen päihdekuntoutusosasto alkoi 1.12.1998. Tästä lähtien
osasto on vuosittain alkanut joulukuun
alussa ja kestänyt seuraavan vuoden
toukokuun loppuun.

Miten Vaasan vankilan
kristillinen päihdekuntoutusosasto toimii?
Kristillinen päihdekuntoutusosasto
on vankilassa toteutettava kuuden kuukauden päihdehoitojakso. Sen tavoitteena on hengellisen etsinnän, päihdetietouden lisääntymisen ja elämäntaitojen harjaantumisen kautta luoda edel-
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lytyksiä riippuvuuksista vapautumiselle
ja parantaa mahdollisuuksia selviytyä
siviilissä.
Kristillisen päihdekuntoutusosaston
toiminnan perustaksi on kehitetty käsikirja, joka toimii osaston kuntoutuksellisen ohjelman ohjenuorana.
Päihdekuntoutusosastoa ja sen käsikirjaa kehitetään yhtä matkaa Tessio
Backan ohjelman kanssa. Näin vankilan kuntoutusosasto ja kristillinen hoitokoti tukevat toisiaan. Ammatillinen
osaaminen ja tuki molemmin puolin
muuria on yhdessä hyödynnettävissä.
Ohjelma perustuu moniammatilliselle yhteistyölle vankilan henkilöstön
kesken sekä yhteistyölle vankilan ulkopuolisten päihdetyön osaajien ja muiden Vaasan kaupungin ja ympäristön
yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyö Tessio Backan kanssa on jatkuvaa
ja saumatonta.
Vaasan vankilan kristillisen päihdekuntoutusosaston kulmakiviä ovat:
- yhteisöhoito
- kahdentoista askeleen kristillinen toi
pumisohjelma
- kognitiivinen käyttäytymisterapia
- seurauspedagogiikka
- vertaistuki
- fyysinen kuntoutuminen
Yhteisöhoidon kautta vankilaan luodaan kristillinen hoitoyhteisö, jossa yhteisön jäsenet kasvavat vastuuseen ja
toistensa tukemiseen. Kahdentoista askeleen toipumisohjelma on osaston ohjelman punainen lanka, joka ohjaa toipumisen tielle sisäisen eheytymisen kautta.
Tätä kehitystä tukee kristillinen opetus
ja uuteen arvomaailmaan kasvatus.
Kognitiivinen käyttäytymisterapia ohjaa yksilön uudelleen oppimiseen - irti
rikkinäisyydestä oman järjellisen ja tunnemaailman ymmärtämisen ja hoitamisen
kautta. Seurauspedagogiikka ohjaa oikeiden valintojen tekemiseen ja puuttuu
peliin jokaisen väärän valinnan jälkeen.
Vertaistuki on läsnä olevaa elävää toivoa
niiden ihmisten muodossa, jotka ovat
itse käyneet läpi samat päihde- ja vankilamaailman tilanteet kuin missä sen hetkiset osastolaiset ovat - ja ovat selviytyneet itse eheytyneeseen elämään. Fyysinen kuntoutuminen auttaa ensimmäisenä saamaan palautetta omasta kuntoutuksen eteenpäin menosta. Fyysinen
kuntoutuminen motivoi koko muutakin
kuntoutumista.
Kuntoutusohjelman taustalla on kris-

9

Vaasan vankila peruskorjattiin vuonna 2002.
tillinen ihmiskäsitys. Ihmisen kokonaisvaltainen eheytyminen edellyttää kuntoutumista sekä hengen, järjen että ruumiin tasolla.
Moniammatillisessa yhteistyössä kukin kuntoutusosastolla työskentelevä
toimii osaston kuntoutusohjelman mukaisesti, vastaa ammattitaidollaan omasta vastuualueestaan ja kunnioittaa kunkin osastolla työskentelevän työpanosta sekä tukee näin kunkin vangin eheytymisprosessia hänen kamppaillessaan irti
elämää hajottavista riippuvuuksista ja
rikkinäisyyksistä.

Yhteistyöllä rakennetaan myös
siltoja vankilasta vapauteen
Tessio Backan ja Vaasan vankilan
yhteistyö jatkuu vankilan kristillisen
päihdekuntoutusosaston lisäksi joidenkin vankien osalta lopputuomion suorittamiseen vankilan ulkopuolisessa sijoituksessa hoitokotiin. Tähän lainsäädäntö on antanut mahdollisuuden jo parin
vuoden ajan. Maksusitoumuksen kustannukset voivat tulla Rikosseuraamusviraston resursseista tai kotikunnan sosiaalitoimen varoista – tai molemmista,
yleisemmin vankeusaikana vankilan kautta ja vapautumisen jälkeen kotikunnasta.
Sijoittuminen Tessio Backaan tai vastaavanlaiseen hoitokotiin antaa monelle
vangille paremmat mahdollisuudet selviytyä vankilasta vapautumisen kynnyksestä kuin jos vapautunut jää täysin yksin vapautumiseen liittyvien ongelmien,

kiusausten, haasteiden ja velvoitteiden
kanssa.
Jo usean vapautuneen kohdalla Vaasan vankila on kyennyt tekemään Tessio
Backan kanssa suunnitelman vangin siirtymisestä siviiliin tuetusti - aina itsenäiseen asumiseen saakka. Ennen itsenäistä asumista on harjoiteltu hoitokodissa
sijoittumista vankeuden jälkeen nykyyhteiskunnan elämänmenoon ja velvoitteisiin sekä haettu itsenäisen asumisen
edellytyksiä. Kaiken pohjana ja perustana on samanaikainen hengellinen, henkinen, psyykkinen ja järjellinen sekä fyysinen kuntoutuminen.

Onko yhteistyössä vielä uusia
kehityssuunnitelmia?
Vesa Mäkelän ja Sakari Pihlajan mielissä elää yhteistoiminnan kehittäminen
vielä tästäkin eteenpäin. Molempien mielessä on visio siitä, että osa Vaasan vankilan kristillisen päihdekuntoutusosaston kuuden kuukauden hoitojaksosta
voitaisiin toteuttaa suoraan vankilan ulkopuolisessa hoitoyksikössä, Tessio
Backassa. Tällöin Vaasan vankila hoitoohjelmineen muodostaisi yhä useammalle vangille sillan kristilliseen päihdekuntoutukseen vankilan kautta vankilan ulkopuoliseen kristilliseen hoitokotiin jo
vankeusaikana. Järjestelmä kasvattaisi
vankeuden loppuvaiheessa vastuuseen
ja vapauteen vankeusaikana käytävän
jatkuu sivulla 11.

Sinne se jäi Raumalle,
se entinen Esko
Nämä niin enteelliset sanat hyvä ystäväni Petski lausui, kun olimme saapuneet maa1iskuun lopulla vuonna 2002
Tessio Backan pihapiiriin. Sinne se tosiaankin jäi, Raumalle, se entinen Esko;
niin epäsosiaalinen yksilö ja yhteiskunnan kannalta niin epävarma, epätoivoinen, epätietoinen ja niin viimeisen päälle
epärehellinen, todellinen ongelmien ongelma ja hermokoneisto.
Silmissä orpo katse lapsen niin eksyneen, niin todellakin eksyneen, että olin
maailman myrskyisän petollisella ja valheellisella merellä kadottanut oman itseni. En lopulta itsekkään tiennyt kuka oikein olen. Olenko lintu, kala vai kalakukko tai jotain siltä väliltä?
Päässäni humisi se – tiedemiesten
kadottama – avaruuden kosminen musta
aukko. Oliko minut luotu vain kulkemaan
ja muille tuskaa tuottamaan. Olen useasti
vaeltanut läpi tuulen ja tuiskun kohdatessani jälleen kerran niin tutun ja pettävän valheellisen huumeruiskun.

Pakeneminen
Pakoa, pakoa, pakoa; aivan silmätöntä pakoa, koko elämäni oli pelkkää pakoa.
Pakenin kaikkea ja lopulta jopa omaa itseäni. En uskaltanut elää, en myöskään
kuolla. Koko elämä oli täynnä ahdistusta, pelkoa ja epätoivoisia tekoja. Pakenin
elämän todellisuudesta huumemaailman
helvettiin, kadotuksen mustaan maailmaan. Ei ollut ystävyyttä eikä rakkautta;
ei tunteita eikä ymmärrystä; ei yhtään
mitään; pelkkää suunnatonta ahdistavaa
tyhjyyttä, pelkoa ja tuskan täyteistä pimeyttä.
Tämä niin todellinen pimeys elämässäni on kestänyt liki kolmekymmentä
vuotta. Kolmekymmentä vuotta olin päihde- ja huumemaailman mudassa, synkässä ja väkivaltaisessa ilmapiirissä, joista
viisitoista vuotta vietin Suomen eri vankiloissa ja mielisairaaloissa. Ajan rattaat
jauhavat, pyörät pyörivät ja virta vie,
välillä uppoan kokonaan. On paljon sa-

nomattomia sanoja ja hiljaisia huokauksia sekä tuskaisia öitä ja ahdistavia
päi-viä. Missä on päätepysäkkini? Onko
se missään? Kuinka kauan, kuinka kauan
tämä matkani vielä jatkuu tässä niin pimeässä varjojen maailmassa? Onko näkyvissä edes hieman valoa ja lämpöä, edes
hieman ymmärrystä ja ystävyyttä, edes
hieman rakkautta tähän niin kylmään ja
pimeään varjojen maailmaan. On kysymyksiä kysymysten perään, vastauksia
vastausten jälkeen; niin helppoa mutta
toisaalta niin vaikeaa; niin vaikeaa mutta
toisaalta niin helppoa.

Uskoon tulo
Minulta kysyttiin haluanko antaa elämäni Jeesukselle ja kun annoin elämäni
Jeesukselle olin aivan hiljalleen. Aivan
pikku hiljaa olen alkanut saamaan vastauksia näihin kaikkiin niin vaikeisiin kysymyksiini. Uskoon tuloni tapahtui Jyväskylän helluntaiseurakunnan Siion temp-

Oksan Rami antoi hienotunteisesti ja rakkaudellisesti ymmärtää, että vika ei ole ulkopuolella, vaan sisässäni, omassa
itsessäni, muistelee Alias Pantteri Raimo Oksan seurassa.
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pelissä maaliskuun 29. päivänä 2002. Olin
siellä Siken saattamana. En silloin tuntenut oikeastaan mitään; en kuullut siipien
havinaa enkä pönttöjen kohinaa. Mutta
jotain kuitenkin tapahtui sisässäni. Tiesin, että olen vihdoinkin saapunut tuskaisen elämäni päätepysäkille, ja mustat
varjot poistuivat ainakin osittain edestäni. Ollessani silloin Tessio-Backassa jouduin käymään todelliset sisäiset taisteluni, menneen ja uuden elämän välillä. Ei
ollut helppoa tämän uskon tien alkutaipaleella, kun mustan menneisyyteni synkät pilvet ajoittain varjostivat todella raskaasti elämääni.
Silloin kävin todellisen taistelun pimeyden ja valkeuden välillä. Toisinaan
tuntui siltä että pimeys voittaa. On sittenkin parempi luovuttaa; heittää lippalakki nurkkaan ja lenkkarit jalkaan ja lähteä baanalle. Lähden takaisin maailman
turuille, valtateille, kujille, kaduille ja aitovierille josta olin juuri vaivoin päässyt
pois.
Sisäiset ristiriidat, synkät tapahtumat
ja niin särkevät ja kipeät ihmissuhdeongelmat rikkoivat, hajottivat ja painoivat
koko ajan sisintäni. Silloin pipo oli tosi
kireällä, eikä autta-nut vaikka vaihdoin
sen väljään huopahattuun, ja sitä suurempaan karvalakkiin, kunnes Oksan
Rami antoi hienotunteisesti ja rakkaudellisesti ymmärtää, että vika ei ole ulkopuo-

lella, vaan sisässäni, omassa itsessäni.
Ja tähän aloin saamaan apua kun ensimmäisen kerran elämässäni sain rohkeutta
kertoa jollekin toiselle ihmiselle, aivan
rehellisesti ja avoimesti kaikista niistä
todella kipeistä ja vaikeista asioista, jotka vielä rikkoivat elämääni.

Eheytyminen
Vaikka tämä olikin alussa todella vaikeaa, niin sain silloin kokea hiljaista eheytymistä, siitä rikkonaisuudesta, jota olen
kantanut koko elämäni ajan sisälläni. Tätä
myötä löysin sen oman kadotetun itseni,
oman minuuteni. Tämän kadotetun aarteen löydettyäni, kaikki sisäiset kahleeni murtuivat ja todellinen onni ja ilo tuli
elämääni.
Ensin löysin Jeesuksen ja sitten kadoksissa olleen oman itseni. Kun sain
viettää koko viime kesän Tessio Backan
todellisessa rakkauden ilmapiirissä ja
kasvaa uskossani ja kokea siellä ensimmäisen kerran, mitä on todellinen lähimmäisen rakkaus. Näillä eväillä oli hyvä
jatkaa matkaa kohti Turkua, kun vuonna
1999 saamani vankeustuomio astui voimaan. Menin tosiaankin ensin niin surullisen kuuluisaan Turun keskusvankilaan Kakolaan ja sen jälkeen Vaasan
vankilan kristilliselle päihdekuntoutusosastolle joka tekee yhteistyötä Tessio

Backan kanssa.
Tällä osastolla olen nyt saanut jatkaa muiden kanssa tätä sisäisen eheytymisen antoisaa ja todella sisältörikasta tietä meidän pastorimme Vesan
johdolla, avustuksella ja todella myötätuntoisella tuella. Tätä sisäistä eheytymistä tapahtuu koko ajan, aivan hiljalleen, päivä kerrallaan, menen aina
vaan eteenpäin tässäkin todella elämän yhdestä tärkeimmistä asioista.
Tämä teksti tulee vankilan muurien
kätköistä, mutta ei kuitenkaan niin
kätköistä etteikö tännekin loistaisi
Jeesuksen rakkauden parantava valo.
Jos ennen elämässäni oli vaikea nauraa, edes hieman hymyillä, niin näin
Jeesuksen omana usko sydämessä,
on todella hienoa olla ja elää ja nauttia
elämästä.
Vaikka ikkunoissani onkin nyt kalterit ja ympärilläni korkeat vankilan
muurit, nautin ja iloitsen nyt jokaisesta elämäni hetkestä. Sillä Jeesuksen
antama sisäinen vapaus on sitä todellista vapautta, jossa ei enää merkitse
mitään mitkään ulkopuoliset kahleet.
Siunaavin terveisin täältä Vaasan
vankilan kristillisestä päihdekuntoutusosastolta 13.4.2005.
Alias Pantteri

jatkoa sivulta 9.
hoito-ohjelman aikana.
Toimintamalli mahdollistaisi hoitokodin henkilöstölle paremmat mahdollisuudet hoitokodista käsin neuvotella vapautumiseen liittyvistä kysymyksistä vapautumassa olevien vankien kotikuntien kanssa. Vankila aloittaisi kristillisen
päihdekuntoutusohjelman vankilassa ja
varmentaisi vankien motivaation aitouden sekä keston oman päihdeongelman
ja riippuvuuksien kanssa työskentelyyn.
Tämän jälkeen hoito-ohjelman loppuosan toteutus siirtyisi vankilan kanssa
yhteistyötä tekevälle Tessio Backalle ja
sen ammattitaitoiselle henkilökunnalle.
Kuinka tämän vision toteutumisen
käy? Onko se mahdollista, milloin ja millä
rahoituksella? Sen tietää yksin Jumala.
Aika näyttää. Selvitellään.
Monivuotisen Sakari Pihlajan kanssa
tekemäni yhteistyön perusteella olen kuitenkin huomannut, että asioilla on tapa
järjestyä – tavalla tai toisella. Jos saamme
elää edes suhteellisen terveinä, on mielenkiintoista nähdä, mitä lähivuodet tuo-
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vat tullessaan… ja kun me emme enää
jaksa, niin toiset jatkavat.
Vaasan vankilassa 15.4.2003
Vesa Mäkelä, pastori
vesa.makela@om.fi
jatkoa sivulta 13.

Kiskot vievät...
sen Kristuksen kanssa. Ensimmäisen
virallisen todistuksen uskoontulosta
sain antaa 2001 kesällä Viherissä, jossa sain viettää lomaa Tession porukan
mukana.
Tessiosta onkin tullut minulle hengellinen koti hoitojakson ja useiden
vierailujen myötä ja myös valvontatyön kautta, jota tein aktiivirahalla reilut kaksi kuukautta.
Raumalla aloitin 2002 tammikuussa
kaksivuotisen työrupeaman katulähetyksen Toivontalolla. Yhteyttä Tessi-

oon on pidetty säännöllisen epäsäännöllisesti. Aina kun vaimoni kanssa olemme
Keski-Suomessa, olemme myös käyneet
tervehtimässä veljiä ja sisaria Tessio
Backassa. Olen kokenut, että se luottamus, jota minua kohtaan on osoitettu, on
ollut valtavan eheyttävää. Kaikki ne opastukset ja neuvot, joita Tessiosta olen saanut, ovat olleet tärkeitä minun eheytymisen tielläni. Se hengen yhteys, joka edelleenkin vaikuttaa, on erittäin kantavana
osana minun elämäni palapelissä.
Meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen yhteys ja Pyhän Hengen läsnäolo
olkoon teidän kaikkien osana Tessio
Backassa, niin asiakkaiden kuin työntekijöiden keskellä.
Toivotan Jumalan runsasta siunausta
teille kaikille ja työllenne!
Petski

Kolumni
Liisa Saarnivaara-Soini:

Yksinäisyyden monet kasvot
”Jos ihminen onnistuu löytämään
itsensä…siinä hänelle majapaikka, jossa
voi arvonsa tuntien asua lopun elämäänsä.” James Michener
Olla yksin ja tuntea samalla yksinäisyyttä - ulkopuolisuutta, kaipausta yhteyteen, ”ihmisen ikävää toisen luo” - ei
välttämättä ole sama asia. Itse valittu tai
pakonomainen yksinolo johtavat eri olotiloihin. Monesti nautin saadessani olla
ihan omissa oloissa, ilman että kukaan
odottaa minulta mitään. Saa vaipua itseensä, kuulostella tilaansa, olematta
kenenkään ihmisen kanssa tekemisissä.
On mahdollisuus sellaisten asioiden, ajatusten ja tunteiden, tarpeiden tulla esille,
joita ei huomaa, tai joille ei anna tilaa arjen
hyörinässä. Sellaisille tuntemuksille, joille
sanon:” Ei nyt, toisen kerran, paremmalla
ajalla…”
Kun uskaltaa olla välillä yksinkin, ilman hälyä, tohinaa, musiikin pauhua,
kuulee ehkä jotain uutta itsestäänkin.
Uskallanko kuunnella sitä? Minulle kesäiset mökkilomat korpilammen rannalla
ovat tärkeitä voimien keruun hetkiä. Saatan olla monia päiviäkin aivan yksin koiran kanssa tapaamatta yhtäkään ihmistä.
On tilaisuus lenkkeillä koiran kanssa, uida,
kuunnella luonnonääniä, sateen ropinaa,
nauttia auringon lämmöstä, seurata lammen välkettä, lueskella…. Ja puhella Jumalan kanssa. Monesti juttelen aivan
ääneen asioita Hänelle.
Kieltämättä oloni ei ole aina tasaisen
auvoista ja seesteistä, vaan välillä alakulokin, pettymys, kiukku, suru, ikävä tulee
pintaan. Tuntuu tosi pahalta. Sitten vain
itken. Koen itseni jotenkin puolikkaaksi,
eksyksissä olevaksi itseni kanssa. Mistä
saisin ”täydennystä” vaillinaiseen olooni, että tuntisin olevani koko-nainen?
Näin huokaisen vielä tämänikäisenä!
Kysymys siitä, miten olen riittävän näkyvä itselleni ja toisille, askarruttaa.
Eläminen, asuminen, työskenteleminen Kalliomäen puolimatkankodin kaltaisessa yhteisössä pelotti minua suuresti vuosia ennen tänne muuttoa. Mitä
siitä tulee, jos ainoa paikka saada olla
aivan yksin ilman muiden läsnäoloa tai
vaatimuksia – on lukita itseni vessaan?!!
Pelkäsin, miten osaisin tasapainoilla yksityisyyden, yksinolon haluni ja yhteisön muiden asukkaiden tarpeiden välillä

ja keskellä. Kesäkuun alussa 2003 tulee
kahdeksan vuotta elämää ja työtä Kalliomäessä. Tämä aika on ollut hyvin mielenkiintoista, haastavaa ja rikasta monessa
mielessä. Kohtuullinen työskentelyn tasapaino on löytynyt, hapuillen, kokemuksista oppien. Lähimmille ihmisilleni
olen siitä kiitollinen. Tähän aikaan on
sisältynyt myös elämäni kipein ”luokallejäänti”, minkä kanssa opettelen elämään. Rakkaimman ihmisen menetyksen
myötä yksinäisyyden tunne on tullut
minulle hyvin konkreettiseksi. Minun on
löydettävä itseni uudestaan. Kipeää riisumista tämä on. Elämän armoille antautumista.
Tarvitsemme kuitenkin erilaisia ihmissuhteita tullaksemme enemmän ihmisiksi. Sydämen tasolla syvimpien tuntojen
jakamista ainakin joidenkin kanssa. Kuitenkin väärä kääntyminen luodun, vajavaisen ihmisen puoleen ensisijaisen Luojan asemasta tuottaa hankaluuksia, vää-

ristymiä monin tavoin.
Ihmisten keskellä, vierekkäin istuessakin tai samassa sängyssäkin elämäntoverin kanssa voi tuntea ääretöntä
yksinäisyyttä. Miten rakentuu aito yhteys? Kun katselen toisen ihmisen kanssa samaa auringonlaskua metsän taakse, koemmeko samoin? Epäilenpä.
Voin kertoa ja kuvailla ehkä kokemustani hyvinkin tarkkaan toiselle ja
hän minulle, mutta enemmän tai vähemmän kumpikin kokee näyn omalla tavallaan. Tai kun toinen kertoo elämäntarinaansa, jossa on jotain tuttua minullekin, voin eläytyä, tuntea jotain samanlaisuutta, yhteyttä. Liitymme ikään kuin
näkymättömin säikein toisiimme. Kuitenkin toinen kokee tilanteensa aivan
henkilökohtaisesti. Jotain jää tavoittamatta.
Surussa, kivussa, ilossakin on tietyllä tavalla yksin. Itsensä avaaminen luo
usein yllättävää yhteyden tunnetta.
Toinenkin uskaltaa raottaa sisintään
oman avoimuuteni, näkyväksi tulemisen edessä. Näin olen itse monesti yllättynyt. Kokea tulla kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään on arjen armoa,
välähdys ikuisuudesta. Läsnäolemisen
taito ajatuksissa, tunteissa, käyttäytymisessä on ainakin minulle vaikeaa.
Mieleni pyörii usein jossain muualla,
vaikka olen fyysisesti paikalla.
Pienet kiitävät yhteyden hetket sykähdyttävät lämpimän kylvyn tavoin.
Jättävät muiston, jäljen sisälleni. Sisäinen yksinäisyys, liittymättömyys katoaa hetkeksi. Olen tärkeä, sinä olet tärkeä.
Voimme jakaa jotain, vaikuttaa toisiimme. Erilaisuudestamme huolimatta voin
antaa sinulle ja sinä minulle. Hän, joka
on minut ja sinut luonut, tahtoo elävää
yhteyttä kanssamme. Pidän pitkiä yksipuheluita luottaen, että siellä jossain on
Joku, joka on kuulolla, on kiinnostunut
minusta. En vain malta kuunnella, hiljentyä, mitä Hänellä olisi minulle sanottavaa.
Oleminen Hänen läsnäolossaan - suorittamatta mitään - on antautumista luottamuksen varaan. Onko sinulla, Isä, vastaus yksinäisyyteeni? Kaipaan kosketustasi. Kasvosi ovat jossain varjon
takana.
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Kiskot vievät

T

urun keskusvankilan, paremmin
Kakolana tunnetun portit sulkeutuivat selkäni takana 15.2.2001. Se
oli kahdeksas kerta. Portit olivat aiemmin
sulkeutuneet niin Ruotsissa kuin eripuolella Suomeakin. Ei mitenkään ihka uusi
kokemus. Uutta asiassa oli se, että askeleet lähtivät viemään suorinta tietä kohti
Turun rautatieasemaa, ja matka jatkui
Jyväskylään.
Asemalla minua oltaisiin vastassa Tessio Backa nimisestä itsenäistymiskeskuksesta; näin oli puhelimessa aiemmin
sovittu. Vastaantulijan tuntomerkitkin
olivat tiedossani; leveälierinen hattu, eli
kaikkihan oli tosi selkeätä!
Linnareissut minun elämässäni oli tulosta huumeriippuvuudesta, joka oli jatkunut lähes kolmekymmentä vuotta. Jokainen tuomio oli poikkeuksetta joko
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä huumeisiin.
Jotenkin olin saanut mieleeni ajatuksen mahdollisesta muutoksesta elämässäni, ja halun toteuttaa se. Kaikki oli
Jumalan työtä minussa, vaikken sitä vielä ymmärtänytkään. Itse asiassa se työ
oli alkanut jo vuonna 1998 Vaasan vankilan sellissä. Vankilapastorin rukoillessa
olin kokenut Jumalan väkevän kosketuksen.
En todellakaan sitä silloin ymmärtänyt
ja niin se oli suunniteltukin, jotta minun
tieni vihdoin kaikkien mutkien kautta johtaisivat Jyväskylään vievään junaan.
Minulle oli päihdeklinikalta luvattu ruhtinaallisesti puolentoista kuukauden
maksusitoumus.
Kaksikymmentäkahdeksan vuotta
suonensisäisesti kovaa kamaa käyttäneelle narkomaanille sellainen myötätunnon osoitus oli mauton vitsi. Ihme sekin
etten pätkääkään murehtinut asiaa. Jumala oli jo hetken aikaa johdattanut minun elämääni ja Hänelle todella kaikki on
mahdollista!

Perille
Jyväskylässä sitten nousin junasta ja
muutaman askeleen otettuani meidän
katseet kohtasivat. Kyllä koira koiran tuntee; yhteys toimi heti. Olin kuin maalaispoika, haavi auki, kun ajoimme Jyväskylän keskustan läpi ja vastaan tuli entisiä
linnanvenkuloita, jotka olivat saaneet
kohdata Jeesuksen omana Vapahtajanaan. He olivat nyt ihan kunniallisissa
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Petski Lapinkoski on tänään onnelinen. Hän saa elää Jeesuksen seurassa.
ammateissaan työtään tekemässä. Mielessäni pohdin että monessa on mukana
tullut oltua, mutta mihin ihmeeseen sitä
nyt ollaan päädytty?
Astuessani Tessio Backan ovesta sisään tiesin , että olin tullut kotiin. Rauhan
Henki oli minua vastassa. Koin sen hyvin voimakkaasti ja se tuntui hyvälle.
Sillä hetkellä aloin juurtumaan siihen kallioon, jolla edelleenkin hyvin vahvasti
seison, nöyränä mutta tukevasti.
Sanotaan ettei paikalla ole väliä jos
ihminen haluaa muutosta elämäänsä. En
kuitenkaan allekirjoita sitä, kun olen kerran omin voimin yrittänyt päästä irti
huumehelvetistä maallisen hoitojakson
kautta. Se ei pitkään minua kannatellut,
vaan kaman jättämä tyhjyys veti minut
takaisin entiseen.
Tessiossa päivittäinen Raamatun lukeminen, työtehtävät, ryhmät, keskustelut työntekijöiden kanssa ja ennen kaikkea Pyhän Hengen voimakas läsnäolo
olivat niitä muutoksen alullepanijoita.
Muistan erityisellä lämmöllä niitä epävirallisia iltakeskusteluja, joita käytiin eteisen tupakkapöydän ympärillä. Yksi mieleen jääneistä opetuksista näiden keskustelujen tiimoilta on, että meidän tulisi
aina muistaa mistä kalliosta meidät on
lohkaistu, mutta ei saa jäädä muistele-

maan. Se vie helposti mukanaan.

Ja kasvuun
Tessio Backassa vietetty aika oli valtavaa kasvun aikaa. Vähän kerralla minulle annettiin eväitä Jumalan löytämiseen, huomatakseni sen yhä kasvavan
janon, ilon ja kiitoksen Jumalan puoleen.
Suuri hämmästys oli myös eri seurakunnissa vierailut. Minun kirkossakäynnit
kun olivat yhden käden sormilla laskettavissa, joten karismaattisuus; ihmisten
vapautuneisuus ja ilo; Herran tuntemisen tarve ja ihmisten määrät löivät ällikällä.
Tession hengellinen ilmapiiri ja uudestisyntyneet työntekijät antoi minulle
aivan uuden näyn siitä suunnasta jonne
katseeni käänsin. En muista tarkempaa
päivämäärää, milloin pyysin syntejäni
anteeksi ja annoin elämäni Jeesukselle!
Sillähän ei tietenkään ole kummempaa
merkitystä, vaikka moni onkin kertonut
suurin piirtein sekunnilleen uskoon tulonsa.
Minä kuitenkin olen onnellinen, että
elän noin kaksi vuotta uskoontuloni jälkeen edelleen ensirakkaudessa Jeesukjatkuu sivulla 11

58. Katulähetysliiton kesäpäivät
1.-3.8.2003 Jyväskylän Kristillisellä opistolla
!

”Muukalaisena – kodittomana – matkalla kotiin

Perjantai 1.8.
- juonto Erkki Arvaja
14.00 Juhlakansia avataan – ilmoittautuminen ja
majoittuminen
16.00 Päivällinen
17.00 Kesäpäivien avajaiset:
Kaupunkiseurakunnan- ja kaupungin tervehdys
Jorma Osari, Erkki Arvaja.
18.00 Kuulumiset eri paikkakunnilta - Musiikkia
19.00 Evankeliumin ilta – Tessio Backa, Sakari
Pihlaja, Raimo Oksa, romaanikuoro ym.
20.30 Iltapala - Saunat

13.00 II. Kiertoajelu – tutustuminen Katulähetyksen kohteisiin ja/tai Diaesitys
14.00 Muukalaisena – kodittomana – matkalla kotiin, pastori Seppo Jokinen
15.15 Kahvi ja kokousvaltakirjojen tarkastaminen
15.30 SKLL:n vuosikokous
17.00 Päivällinen
19.00 Katulähetysjuhla Kaupungin kirkossa,
pastori Seppo Jokinen
Musiikki ja laulu: Milli Lehtinen, Eero Meskanen,
Exelcior, todistuksia
21.00 Iltapala – Saunat

Lauantai 2.8.
- juonto Esko Jantunen

Sunnuntai 3.8.
- juonto Sakari Pihlaja

7.30 alkaen aamupala
8.30 Aamuhartaus: maisteri Liisa Saarnivaara-Soini
9.00 Raamattutunti pastori Raimo Laine
9.15 Hallituksen kokous
10.00 Pikku paloja Jyväskylän Katulähetys ry:n
50-vuotis taipaleelta: veteraanit kertovat: Jaakko
Koivunen, Jorma Soini, Pekka Arposuo
- poimintoja historiikista Esko Jantunen
11.30 Lounas
12.30 I. Kiertoajelu - tutustuminen Katulähetyksen kohteisiin

07.30 alkaen aamupala
09.00 Aamun sana ajankohtaisesta aiheesta:
Raimo Oksa
10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus ja katulähetystyöhön siunaaminen Kaupungin kirkossa. Saarna ja
siunaus Jorma Osari
12.00 Lounas
13.00 Päätöstilaisuus: kapulanvaihto Vammalaan Liiton edustaja, talvipäivien edustajan puheenvuoro - kokemuksia näiltä päiviltä
14.00 Lähtökahvit

Päivät koostuvat perinteisesti rikkaasta ja monipuolisesta ohjelmasta, yhdessäolosta saunomisineen opiston viihtyisässä ympäristössä.
Päivien aikana julkaistaan Jyväskylän Katulähetys ry:n 50-vuotis historiikki.
Yhdistyksen jäsenille osanotto päiville on ilmainen.
Ilmoittautuminen
email: talous@jyvaskylankatulahetys.fi
Seppo Riikonen 014-310 1645,
E rkki Arvaja 0400-642 442
Esko Jantunen 044-0462 437
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Tessio Backa tarjoaa mahdollisuuden
Leijonamieltä Kankitiellä
uuden elämän alkuun
Toimin vanhempana rikoskonstaapelina Rauman kihlakunnan poliisilaitoksen rikospoliisitoimistossa ja kierrän ympäri valtakuntaa saarnaamassa erilaisille
yhteisöille sekä koulujen oppilaille huumeista sekä niiden tuomista vaaroista.
Vuonna 1993 lokakuussa olin yhdessä kahden nuoremman kolleegani kanssa
Yhdysvalloissa tekemässä töitä sikäläisten huumepoliisien kanssa. Siellä tutustuin sikäläiseen D.A.R.E.-ohjelmaan ja
toin idean tullessani Suomeen. Koska
olen ollut koko virkaurani myöskin koulupoliisityössä, oli luonnollista, että
D.A.R.E.-ohjelma oli minulle haaste.
Vuodesta 1994 alkaen olen kiertänyt
ohjelman kanssa ympäri Suomea ja tällä
hetkellä pidän vuosittain yli 200 koulutustilaisuutta ala-asteilta ammatti-henkilöihin.
Huumetyössä olen myöskin joutunut
törmäämään hoitolaitokseen nimeltä Tessio Backa. Henkilökohtaisesti minua kosketti eräs asiakkaani, joka pitkän huumetaustan omaavana pääsi Laukaan hoitokotiin ja kaikkien meidän raumalaisten
kyttien suureksi ihmeeksi aloitti uuden
elämän, hoiti pöytänsä puhtaaksi ja on
esimerkkinä meidän muille “venkuloille”.
Tessio Backan nimi on tullut tutuksi
myös meidän kaupunkimme sosiaalitoimelle, joka on nykyään suosiollinen kirjoittamaan maksusitoumuksen Laukaan
hoitokotiin. Henkilökohtaisesti olen ollut valmis mainostamaan kyseistä hoitokotia, koska Raumalaisista ns. toivottomista tapauksista on jo kuusi löytänyt
Tessiosta alun uuteen elämään.
10.3.2003 pääsin ensimmäistä kertaa
tutustumaan kyseiseen kotiin. Sovin tapaamisesta Oksan Ramin kanssa ja kun
sitten pääsin perille, lähes ensimmäisenä
törmäsin eteisessä tuttuun raumalaiseen
poikaan, jonka elämä on saamassa uudenlaista potkua ympäristössä, joka paljastui vierailuni aikana.

Miksi suosittelen Tessio
Backaa!
Henkilökunta otti minut ystävällisesti
vastaan ja keskustelun aikana paljastui
kupletin juoni! Paikan taustalla ei olekaan kuka tahansa, vaan ymmärsin, että
henkilökunnan halu on kuunnella Johta-
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Hannu Jore luennoi toukokuussa Tessio Backassa huumeista.
jan ääntä. Johtajaa on fyysisesti vaikea
tavata, mutta Hänen henkensä on paikalla. Paikan fyysisenä johtajana toimiva
Raimo Oksa yhdessä henkilökunnan
kanssa pyytää Johtajalta neuvoja ja Hän
antaa niitä Henkensä kautta. Vaan kuka
on tuo salaperäinen Johtaja? Hän on,
Hän on ollut ja Hän tulee ikuisesti olemaan! Hän on Jeesus Kristus, Taivaallisen Isämme ainosyntyinen Poika, joka
Pyhän Hengen kautta antaa meille voimia
jokapäiväiseen elämäämme. Hänen sovitustyönsä Golgatan keskimmäisellä ristinpuulla on antanut meille mahdollisuuden vapautua kaikista synneistämme ja
löytää uuden Elämän.
Juuri Hän on syy siihen, että niin
monet, jotka ottavat Hänet vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanaan, voivat
päästä irti erilaisista riippuvuuksistaan.
Hänellä riittää virtaa ikuisesti! Hänen
armonsa on loppumaton! Hän kutsuu ja
ojentaa kätensä. Meidän tehtävä on tehdä henkilökohtaisesti ratkaisu. Sitä ratkaisua ei kukaan toinen voi tehdä. Kristus odottaa vain sitä, että sinä ja minä
tartumme kiinni hänen käteensä. Hän jaksaa kulkea rinnallamme ja ennen kaikkea
Hän haluaa niin tehdä!
Tessio Backassa ei tyrkytetä, vaan

siellä tarjotaan mahdollisuutta uuden
elämän alkuun. Kaikki eväät ovat kohdallaan. On kaunis luonto, siisti koti, mahdollisuus osallistua askareisiin, olla jotain! Ei tarvitse olla yksin tuskaisten ajatusten kanssa, vaan voi puhua asiat halki.

Lyhyesti vielä!
Raimo Oksa ja Sakari Pihlaja ovat itse
nähneet ja kokeneet sen, mitä on olla
kahleissa ja mitä on niistä vapautuminen.
Ehkäpä siksi he ovatkin omistautuneet
asialleen koko sydämestään.
Raumalla 1.4.2003
Hannu Jore,
vanhempi konstaapeli

Kantakaa
toistenne
kuormia, ja niin
te täytätte
Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)
Entisessä Jyväskylän klubin tiloissa avattiin Jyväskylän Katulähetyksen toinen
kirpputori Eko Center Harjunporras.

♦ Palvelevat kirpputorit ♦
Kankitien EkoCenter
Avoinna Ma-Pe 9-17, la 10-13

Harjunportaan EkoCenter
Gummeruksenkatu 13
Avoinna Ma-Pe 10-18, la 10-15
Meiltä löydät edullisesti:
- vaatteet, astiat, kirjat, huonekalut, jne
Meiltä myös luontoa säästävät
tekstiiliuusiotuotteet:
- konepyyhkeet puhdistukseen, uusiovanut verhoiluun ja
askarteluun, rakennuseristeet, öljynimeytysmatot, jne
Hinnat alkaen 3 euroa/kg
Avoinna Ma-Pe 9-17, la 10-13
Toiminnan tuotto menee
Jyvässeudun asukkaiden auttamiseen

Jyväskylän
Katulähetys ry
Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

EkoCenter
Kankitie 10
40320 Jyväskylä
puh: 014-3101609, 0400-656613
www.jyvaskylankatulahetys.fi
♦ EkoCenter—toimintaa♦
♦
♦ ihmisen ja luonnon hyväksi♦
♦

Seuraava tiedotuslehti 3/2003 ilmestyy 15. päivänä syyskuuta.
Aineistot lehteen 30.8. mennessä osoitteella Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai erkki.arvaja@kanetti.com

