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Vapautetut -lehti

Tämä Vapautetut-lehden numero pitää sisällään
meidän nuorisotyön esittelyä. Katulähetyksen
nuorisotyö alkoi vapaaehtoisten nuorten katutyönä jo 1960-luvulla, mutta vuonna 1995 työnsä aloitti palkattu nuorisotyöntekijä Jarmo ”Hakkis” Hakkarainen. Vuonna 1996 hankittiin Ray:n
avustuksella nuortentalo Asemakatu 3:sta, ja
se sai nimekseen Päättymätön tarina. Samoina
vuosina nuorisotyön laajentamiseksi Jyväskylän
eri lähiöihin hankittiin isokokoinen asuntoauto,
myös siihen avustuksen myönsi Ray.

15. vuoskerta
Julkaisupäivät: 15.3, 15.5, 15.9 ja 1.12.

N

Verkossa: www.jklkl.fi/julkaisut/vapautetut-lehti

äiden parinkymmenen vuoden aikana nuorisotyötä
on jatkettu ja kehitetty edelleen, ja talon sijaintikin
on muuttunut Gummeruksenkatu 13:een, jossa ennen sijaitsi perinteinen ”herrojen” klubitalo. Katulähetyksen nuorisotyö on tänä päivänä hyvin monipuolista ja sen
kautta kohdataan nykyään nuoria kaduilla, nuortentalolla ja
kodeissa.
Kaikkien näiden vuosien aikana toiminnan päärahoittajana on ollut Ray, joka on mahdollistanut tämän hienon
toiminnan Jyväskylässä. Myös Jyväskylän kaupunki on näiden vuosien aikana avustanut Katulähetyksen merkittävästi
nuorisotyötä. Lukekaahan, miten monipuolista toimintaa
nuorten parissa tehdään. Olen tosi ylpeä meidän nuortentyöstä.

Toimitus

Päätoimittaja
Usko Hintikka
0400 656 613
usko.hintikka@jklkl.fi

Erkki Keski-Lusa
040 195 0770
erkki.keski-lusa@jklkl.fi

Erkki Hänninen
040 828 9853

20-vuotissynttäreitä

erkki.hanninen@jklkl.fi

Kesäkuussa Katulähetyksessä juhlitaan myös 20-vuotissynttäreitä. Ensiaskel-yksikkö on toiminut Kankitien tiloissa jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Näiden vuosien aikana sadat miehet ja naiset ovat saaneet avun asuntopulaansa
Ensiaskeleen kivoissa asunnoissa, tai vähintään lämpimän
ja valvotun yöpaikan ensisuojan sängyissä. Meidän VilleVeikko Lampinen ja Ari Kitinoja ovat olleet koko tämän
ajan suurella sydämellä palvelemassa asiakkaitamme Ensiaskeleessa yhdessä muiden hienojen työntekijöidemme
kanssa. Kiitos teille!
Myös Kalliomäen yksikkö Puuppolassa täyttää kesäkuussa 20-vuotta. Kalliomäki on hieno paikka keskellä
luontoa, sieltä löytyy savusauna ja iso kotarakennus, joita
myös ulkopuoliset voivat vuokrata käyttöönsä. Kalliomäen
toimintaa on jo vuosien ajan ”luotsannut” upeasti SirkkaLiisa Puoliväli. Kiitos myös sinulle!
Tässä juhlien aikaan haluamme kiittää myös Jorma Soinia, joka kaikkien näiden toimintojen ja yksiköiden perustamisen aikaan johti Katulähetyksen toimintaa. Jormalla oli

Kuvaus ja taitto
Tomi Montonen
040 842 98 47
tomi.montonen@jklkl.fi

Paino
Jyväskylän
Katulähetys ry

Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ
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Jyväskylän Katulähetys ry

Vapautetut

visio, näky, joka johti pitkään prosessiin rahoituksen ja tilojen järjestämisessä, mutta sai aikaan vuosikymmeniä kestäneen ja edelleen jatkuvan auttamistyön heikompiosaisia
kohtaan.
Suurempi kuin elämä!

Olen viime aikoina miettinyt Raamatun lausetta, jonka luin
muutama viikko sitten Psalmeista. Lauseen kirjoitti Daavid
ollessaan kuningas Saulia paossa erämaassa yli 2500 vuotta
sitten.
”Suurempi kuin elämä on sinun armosi.”
Meidän elämämme voi olla minkälaista vaan, rikasta, rikkinäistä, levollista tai sotaisaa. Tärkein ja suurin asia on
kuitenkin, että saamme olla Jumalan armon yhteydessä, armon ”alla”. Silloin kun elämä sammuu, oli se sitten ollut
minkälainen vaan, silloin tärkeintä on se, että on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Silloin tiedämme missä vietämme
iankaikkisuuden. Jumalan yhteyteen pääsemme Jeesuksen
kautta, uskon kautta. ”Kun lähestymme Jumalaa, hän lähestyy meitä”, sanoo Raamattu. Meidänkin kannattaa lähestyä
tänä päivänä Jumalaa ja saamme kokea jotain suurempaa
kuin mikään muu elämässämme.
Usko Hintikka
toiminnanjohtaja
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Osallisuutta
ja kohtaamisia

Kadulle jalkautuva työ

Työharjoittelija Mikko Komi, opiskelija Tuomas Anttila ja tilantyöntekijä Joni Svahn poseerasivat innokkaana kameralle.

Nuortentalo Katutaso kohtaa nuoria kolmen eri
työmuodon kautta: työvalmennus, kohtaamispaikka ja kadulle jalkautuva työ. Nuortentalon
toiminnan pohjana on osallisuus, jonka avulla
nuoria rohkaistaan ottamaan vastuu oman elämänsä päätöksistä.

N

uortentalon yksi osallistamisen menetelmä on työvalmennus, joka kohdistetaan alle 29-vuotiaisiin
nuoriin. Työvalmennus tarkoittaa tavoitteellista
työllistämistä, jossa työtehtävien tekemisen lisäksi edistetään nuorten työllistymisen edellytyksiä ja kohennetaan elämänhallinnan taitoja. Työvalmennettavat ottavat konkreettisen vastuun Nuortentalon toiminnasta ja ovat suurelta osin
kehittämässä ja ideoimassa Talon toimintaa.
Työvalmennuksen kautta toteutuu ajatus, että nuoret pyörittävät Talon koko toimintaa ja arkea. Työtehtävät muodostuvat Nuortentalon arjen tehtävistä ja kohtaamispaikan töistä. Arjen askareisiin kuuluvat mm. kioskin pyörittäminen,
siisteydestä huolehtiminen ja muut vaihtelevat askareet. Näiden lisäksi jokainen valmennettava kuuluu vähintään yhteen
työtiimiin, joita ovat esimerkiksi markkinointi-, harraste- ja
remonttitiimi.

taso
fi/katu /katutaso
l.
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k
j
.
www
k.com
aceboo tutaso
www.f
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Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikassa tehtävässä työssä kohdataan pääasiassa
13–25-vuotiaita nuoria. Työn tavoitteena on, että Nuortentalossa kohtaavat eri tasoilla työvalmennettavat, kohtaamispaikan kävijät ja nuorisotyöntekijät. Nuorten keskinäisissä
kohtaamisissa toteutuu vertaisuus. Työvalmennuksessa olevien nuorten ja kohtaamispaikan kävijöiden välillä toteutuu
eräänlainen isosiskojen ja -veljien kohtaaminen. Tällöin
vanhemmat, työvalmennuksen kautta vastuullisemmassa
roolissa olevat nuoret voivat esimerkillään ja kokemustensa
jakamisella tukea kohtaamispaikan kävijöiden kasvua ja hyvinvointia. Nuorisotyöntekijöiden ja nuorten kohtaamisissa
puolestaan toteutuu ammatillinen kasvun ja kehityksen tukeminen. Vastuutiimi on vastuussa työn ammatillisuudesta
tukien työvalmennettavien ja kohtaamispaikan kävijöiden
toimintaa.
Osallistavaa työtä

Monitasoisten kohtaamisten lisäksi kohtaamispaikan työ
perustuu nuorten osallisuuteen. Kohtaamispaikan työ rakennetaan niin, ettei nuorille tarjoilla valmiita kattauksia, vaan
nuoret itse rakentavat toimintaa. Nuoret ohjataan osallistumaan Nuortentalon päätöksentekoon ja arjen toimintaan
sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienempiä ja isompia
toimintoja. Nuorten ideat ja kädenjälki näkyvät myös tilojen
sisustuksessa ja seinillä. Nuoret voivat toimia Nuortentalolla
myös vapaaehtoistyöntekijöinä.

Jyväskylän Katulähetys ry

Nuortentalon kadulle jalkautuva työ on ammatillista
nuorisotyötä, jossa työpari jalkautuu kadulle nuorten
pariin. Työn tarkoituksena on luoda nuoriin luottamuksellisia suhteita ja tukea heitä kunkin yksilöllinen
elämäntilanne huomioiden. Kadulle jalkautuvan työn
perusajatuksena on ammatillisen avun vieminen katutasolle, jolloin tuen saamisen kynnys on mahdollisimman
matala. Nuorten kanssa hoidetaan mm. virasto-, koulu-,
ja asuntoasioita, sekä kuljetaan nuorten rinnalla arjen
onnistumisissa ja haasteissa. Katutyön kautta on mahdollisuus tavoittaa nuoria, jotka ovat jääneet kokonaan
palvelujärjestelmän ulkopuolelle.
Kadulla toteutetaan myös Nuortentalon osallisuutta
järjestämällä kadulla kohdattujen nuorten kanssa osallisuuteen pohjautuvaa toimintaa – mielekästä tekemistä,
johon he itse sitoutuvat. Toiminta voi olla esimerkiksi
kuntosalilla käymistä, leffailtoja tai retkiä. Nuortentalon kadulle jalkautuvaa työtä pyritään tekemään useampana arkipäivänä ja -iltana viikossa, mikä mahdollistaa pitkien asiakassuhteiden luomisen ja tätä kautta
katutasolta tapahtuvan palveluohjauksen sekä matalan
kynnyksen osallisuuden.

Nuortentalon toiminnan erityispiirteet suhteessa
alueen muuhun nuorisotyöhön ovat toiminnan laajaalaisuus kohderyhmän, aukioloaikojen ja toimintaympäristöjen osalta, sekä rohkeus ulottaa nuorten valta ja
osallisuus uusille tasoille mm. rakentamalla kohtaamispaikan arki nuorten työvalmennettavien, vapaaehtoisten ja kävijänuorten varaan. Nuortentalossa kolme erilaista nuorisotyön muotoa
muodostavat tiiviin kokonaisuuden,
jossa jokainen työmuoto tukee
toistaan.
Juha Ketomäki
vastaava työntekijä

Juha Ketomäki, sympaattinen, punttisaleileva motoristi-kitaristi on
vuosimallia -84. Hänen perheeseensä kuuluu vaimo Jaana ja pieni
tytär. Juha on koulutukseltaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK), ja opiskelee
tällä hetkellä liiketoimintaosaamisen perusteita avoimessa yliopistossa.
Katulähetykselle Juha Ketomäki tuli vuonna 2006 Exit-projektiin nuorisotyöntekijäksi. Pesti jatkui aina vuoteen 2010 saakka. Tämän jälkeen hän
vastasi Nuortentalo Katutason kadulle jalkautuvasta työstä. Vuodesta
2013 alkaen Juha on toiminut Katutason vastaavana työntekijänä.

Vapautetut
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Polku kotiin-projekti 2013-2015

Milla Ukkonen

Istumme naisporukalla kauniilla, värikkäällä persialaismatolla. Ilmassa leijuu itämaisten mausteiden
pehmeä, mutta voimakas tuoksu. ”Otatko teetä?” – Havahdun, kun toiminnassamme reilun vuoden
mukana ollut tyttö, tai jo nuori nainen, herättää minut kysymyksellään. Vieressä on kyllä iso nahkasohvakin, mutta jo automaattisesti istahdamme lattialle vaihtamaan kuulumisia ja juttelemaan
samalla, kun meitä hoputetaan juomaan tarjottua teetä ja maistelemaan kikherneitä, joiden maku
ensimmäisillä kerroilla tuntui kovin vieraalta. Telkkarissa soi musiikkivideo, selvästi rakkaustarina,
vaikka sanoista en tunnista yhtään ainoata.

Polku nuoren kotiin

Ihan päivittäin emme pääse nauttimaan tyttöjen ja nuorten naisten seurasta teekupposen äärellä, vaikka silläkin on
tärkeä osa toimintaamme. Kun menemme tytön ja perheen
kotiin, olemme heidän yksityisellä alueellaan ja meidän on
nuorisotyöntekijöinä toimittava perheen tapoja kunnioittaen.
Mutta kuinka ihmeessä olemme päätyneet istumaan tuohon
olohuoneeseen, joka on kuin huone toiselta puolen maailmaa?
Aiemmin Nuortentalolla työskennellessä pohdimme Shiva
Aminpoorin kanssa sitä, kuinka haastavaa nuorisotyöllä on
tavoittaa toiminnan piiriin maahanmuuttajatyttöjä. Maahanmuuttajataustaiset pojat ovat kyllä hyvin edustettuina yleisesti nuorisotyössä sekä meidän Nuortentalolla. Päätimme
tehdä asian eteen jotain ja laadimme rohkeasti, mutta hieman
epäröiden idean ja projektisuunnitelman, jossa nuorisotyö

vietäisiin nuoren kotiin, sinne missä nuori vapaa-aikaansa
viettää. Niin käynnistyi mielenkiintoinen matka, nuorisotyöntekijöiden polku nuoren kotiin kohderyhmänä maahanmuuttajataustaiset tytöt ja nuoret naiset.
Matka täynnä haasteita ja onnistumisia

Uuden luominen ja kehittäminen on aina haastava prosessi,
jossa työtä tehdään kehämäisesti. Syntyy idea, jota testataan
käytännössä, pohditaan sen toimivuutta, tehdään päätöksiä
jatkamisesta ja muutoksista, joista syntyy uusia ideoita, joita testataan ja pohditaan jne. Myös Polku kotiin-projekti on
ollut jatkuvaa uusien ideoiden ja ajatusten synnyttämistä ja
testaamista, koska koti ei ole ollut tuttu toimintaympäristö
nuorisotyössä. Ensin on pitänyt löytää kohderyhmän tytöt ja
naiset, mennä konkreettisesti ensimmäisille kotikäynneille ja
aloittaa nuorisotyö kotiympäristössä, jossa on kaikenlisäksi
edustettuna toinen kulttuuri.
Haasteiden kohtaaminen on ollut kannattavaa. Onnistumiset työssä ovat tuottaneet toimintaan osallistuneille tytöille
ja heidän perheilleen myönteisiä vaikutuksia. Mutta laajemmin projektin pioneerityö on tuottanut uutta näkökulmaa ja
toimintamallia koko nuorisotyön kentälle. Nuorisotyöllä on
muun yhteiskunnan tapaan haaste pysyä mukana yhteiskunnan nopeatempoisessa muutoksessa, jotta nuorten elämän
haasteisiin pystyttäisiin tarjoamaan monipuolisia ohjauksen
ja kasvun tukemisen tapoja ja paikkoja. Polku kotiin-projekti
on omalta osaltaan vastannut tähän haasteeseen kehittämällä
kotinuorisotyö-mallin.
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oinen työntekijöistämme, Shiva, juttelee tytön kanssa
persiaksi ja minä ajaudun jälleen hetkeksi omiin mietteisiini. Siinä kerrostaloasunnossa lattialla istuessani
huomaan taas ajattelevani sitä, kuinka paljon enemmän meissä maailman kaikissa ihmisissä on samanlaista kuin erilaista.
Jokainen meistä kokee iloa ja surua, ikävää, kuulumisen ja
kuulumattomuuden tunteita. Ja kaikki me kaipaamme toisen ihmisen läsnäoloa ja välittämistä riippumatta siitä, millä
maailman nurkalla olemme syntyneet ja kasvaneet. Ja siksi
myös nuorisotyö on lopulta samaa arvoiltaan ja tavoitteiltaan, vaikka työ kohdennettaisiin erilaisille ryhmille.

Jyväskylän Katulähetys ry

yhteisökaunotar on koulutukseltaan
34-vuotias, lämminhenkinen
a on
(YAMK). Katulähetyksessä Mill
pedagogi (AMK) ja sosionomi
. Tällä
yhtä välivuotta lukuunotamatta
ollut töissä vuodesta 2007
sa.
llikkönä Polku kotiin-projektis
hetkellä hän toimii projektipää
ssä aina
kentällä monenlaisissa tehtävi
Milla on toiminut nuorisotyön
vatiiviopettajan työhön. Hän on inno
nuorisotilatyöstä nuorisotyön
dolstuu työssään, kun siinä on mah
nen suunnannäyttäjä, joka inno
luovuudelle.
lisuus kehittämiseen ja tilaa
liikkua
s ja vapaa-ajalla hän tykkää
Millan perheeseen kuuluu mie
-koiransa kanssa.
monipuolisesti ja touhuta Kale

Kotinuorisotyö

Projektin tuotoksena on syntynyt kotinuorisotyö-käsite ja
–malli, joka rakentuu kuudesta kokonaisuudesta; kotona,
kotoa käsin, yksilö, perhe, vapaa-aika ja harrastukset. Kotinuorisotyössä koti on merkittävä tekemisen, oppimisen ja
yhdessä olemisen paikka, joka mahdollistaa niiden nuorten
kohtaamisen, jotka viettävät vapaa-aikaansa kotona. Ainoastaan kotiin ei ole kuitenkaan tarkoitus jäädä, vaan työtä tehdään myös kotoa käsin mahdollistaen nuoren tutustumisen
omaan elinympäristöön ja erilaisiin harrastuksiin sekä erilaisiin retkiin osallistumisen. Kotinuorisotyössä on merkittävää yksilön kohtaaminen, vaikka myös perheen merkitys
toiminnassa korostuu, kun työ viedään perheen yhteiseen ja
yksityiseen tilaan.
Kotinuorisotyötä tehdään nuoren vapaa-ajalla ja se on
aina osallistujalle vapaaehtoista. Kotinuorisotyössä hyödynnetään laajasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja menetelmiä. Projektissa tytöt ja nuoret naiset ovat halunneet leipoa,
tehdä ruokaa, askarrella ja tehdä käsitöitä. Kotoa käsin on
tutustuttu lähiympäristöön ja sen harrastusmahdollisuuksiin
ja ajanviettopaikkoihin. Luonnossa liikkuminen on ollut tärkeää ja kahviloissa on vietetty aikaa jutellen. Projektissa on
tehty useampia pidempiä ryhmäretkiä mm. Helsinkiin, Lappiin ja Turun saaristoon.
Projektin toteuttamassa kotinuorisotyössä on kolmen vuoden aikana ollut mukana lähes 90 eri henkilöä, joista osa on
varsinaisia asiakkaita, tyttöjä ja nuoria naisia, ja osa asiakkaiden perheenjäseniä, isiä, äitejä, puolisoita, isovanhempia
ja lapsia. Osa asiakkaista ja perheenjäsenistä on piipahtanut
toiminnassa mukana. Suurin osa asiakkaista on ollut mukana pitkään ja sitoutuneesti. Työllä on ollut isoja vaikutuksia
tyttöjen ja naisten sekä heidän perheidensä elämään. Projekti
on tukenut kotoutumista suomenkielen ja suomalaisten kontaktien muodossa. Monipuolinen harrastustoiminta on mahdollistanut erilaisten tietojen ja taitojen oppimisen. Lisäksi

Vapautetut

toimintaan osallistuminen on vähentänyt yksinäisyyttä ja lisännyt elämäniloa.
Kotinuorisotyössä, niin kuin kaikessa nuorisotyössä, verkostoituminen on tärkeää. Polku kotiin-projektin toiminnassa verkostoilla on ollut erityisen suuri merkitys asiakkaiden
löytämisessä toimintaan sekä työmuodon kehittämisessä.
Verkostossa on ollut toimijoita laajasti kotouttamistyön, nuorisotyön ja nuorisotyön koulutuksen kentiltä.
Vahvuutena monta työntekijää

Polku kotiin-projektin kolmivuotiseen matkaan on kuulunut
monia muutoksia myös työntekijäsaralla sijaisuuksien myötä. Projektin alkuperäisten suunnittelijoiden lisäksi työtä ovat
tehneet Helena Konttinen ja Outi Leinonen sekä monet opiskelijat ja työkokeilijat. Vaihtuvuus työssä on nähty vahvuutena, koska se on mahdollistanut työhön monia näkökulmia ja
laajempaa pohdintaa. Työntekijät ovat tuoneet työhön omia
vahvuuksiaan ja uudenluomiseen liittyvän työn kuormittavuus ei ole kaatunut kahden työntekijän harteille. Projektin
tulokset ovat koko tiimin aikaansaannosta.
Kotinuorisotyön tulevaisuus

Kotinuorisotyön tulevaisuus näyttää valoisalta. Maahanmuuttajatyttöjen parissa tehtävä kotinuorisotyö haetaan
osaksi Nuortentalon toimintakokonaisuutta. Tulevaisuudessa olisi aiheellista testata työmuotoa myös muilla nuorten
ryhmillä. Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt ja syventynyt
yhteiskunnassamme, ja siihen sosiaaliseen hätään on pystyttävä vastaamaan. Nuorten hyvinvoinnin vahvistamisella on
vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Nuorissa on kyllä tulevaisuus, mutta nuorissa on etenkin tämä hetki, ja tämän hetken
hyvinvointiin meidän tulee panostaa.
Milla Ukkonen
projektipäällikkö
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Ensiaskel

Kalliomäki

K

tokuormineen uuteen
ytökadun parakkikylän asukkaat siirtyivät muut
aista, vapaaehtoisten ja
asuinympäristöönsä neljän ohjaajan, osan asukk
aurinkoisena kevätpäivätyöllistämisprojektin työntekijöiden voimin
yste ja hiekka narskui hampaissa,
nä 31.5.1995. Piha-alueilta puuttui vielä pääll
nimilappuja uutuuttaan hohtavikun asensimme avainkorttien vastakappaleita ja
tuminen aloitettiin yhdessä intoa
en asuntojen ulko-oviin. Uuteen paikkaan tutus
eä luoden.
puhkuen ja positiivista ilmapiiriä sekä hyvää henk
ä, niin huomasin menneitä
ment
ikym
vuos
kaksi
Vaikka tuosta on vierähtänyt jo
lähes ennallaan. Asuntojen hohde
aikoja kerratessani, että moni asia on pysynyt
uu hampaissa edelleen aina silon hivenen jo himmentynyt, mutta hiekka narsk
pääosin vaihtuneet, niin päivät
loin tällöin. Ja vaikka ihmiset yksikössämme ovat
kuluvat iltaan kuten ennenkin.
vaikka maailma on muuttunut,
Olemme kulkeneet yhdessä pitkän matkan ja
nyt ennallaan. Kohtaamme, auniin alkuperäinen toiminta-ajatuksemme on säily
sen asumisen tarjoamalla yösijan
tamme, tuemme ja mahdollistamme ihmisarvoi
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Sydän mukana työssä

Shiva Aminpoor muutti vuonna 2009 Jyväskylään. Hänellä on mies ja yksivuotias tyttö. Hänen
vanhempansa asuvat Iranissa. Shivalla on kolme
sisarusta. Iranissa Shiva kävi lukion. Hän on opiskellut myös psykologiaa kotimaassaan Iranissa.

S

hiva Aminpoor on pitänyt työstään nuorisotyössä Jyväskylän Katulähetyksen Polku kotiin -projektin projektityöntekijänä. Sydän on mukana työssä! Polku kotiin-projekti tekee kotinuorisotyötä maahanmuuttajatyttöjen
parissa. Shiva aloitti Jyväskylän Katulähetyksen Nuortentalolla työnsä nuorisotyön parissa, josta hän siirtyi suoraan
Polku kotiin -projektiin.
Shivan polku suomalaisessa työelämässä alkoi oppisopimuspaikan etsinnästä. Ura urkeni Mikael Isomäen projektin
kautta, joka otti yhteyttä Jyväskylän Katulähetyksen nuorisotyöstä vastaavaan Milla Ukkoseen. Milla haastatteli Shi-

”Saattekste oikeesti siitä palkkaa, että pyöritte keskustassa
höpöttämässä nuorille?!”

ROSA

Niemisen

Erkki Hänninen
Muistan sen kuin eilisen päivän, kun törmäsin 15-kesäisenä kahteen Nuortentalo Katutason nuoriso-ohjaajaan Jyväskylän keskustassa.
”Saattekste oikeesti siitä palkkaa, että pyöritte
keskustassa höpöttämässä nuorille?!”, kysyin
hämmästyneenä tietämättä nuorisoalasta juuri
yhtään mitään.

I

tse kuuluin niihin nuoriin, joita ei niinkään kiinnostanut
nuorisotaloilla hengailu, mutta piknikeille pelailemaan ja
pizzan tekemiseen meidän porukan kyllä sai. Näistä kahdesta nuoriso-ohjaajasta tuli meille tärkeitä, ja nimesimme
heidät tuttavallisesti ”Tädiksi” ja ”Sedäksi.” Muutamia vuosia kului ja silloin tällöin näin heitä.
En oikein tiedä missä vaiheessa minulle heräsi ajatus siitä, että minustakin voisi tulla nuoriso-ohjaaja. Vuonna 2010
kuitenkin ajauduin opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Hyvin nopeasti kävi selväksi se, että kutsumusammatti se oli. Ensimmäisen harjoittelun lähestyessä muistin
Katutason ja otin sinne yhteyttä mahdollisesta harjoittelupaikasta jakson ajaksi. No pääsin ja tavallaan sillä tiellä ollaan
vieläkin.

kieli,
”Vaikka suomi onkin vaikeali.”
se on kuitenkin ”makea” kie
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muistelmat

Polku kotiin-projekti

Shiva
Aminpoor

vaa, näyttäen hänelle vihreää valoa jo haastattelua seuraavana päivänä paikan suhteen. Aluksi oli kahden kuukauden
työharjoittelu, sitten Shiva jatkoi oppisopimusopiskelijana,
tahtiin kolme viikkoa töissä, yksi viikko koulussa. Tutkintoon kuuluvat teoriaopinnot Shiva suoritti Keski-Suomen
Opistossa Suolahdessa. Shiva valmistui ahkerana opiskelijana nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi kahdessa ja puolessa
vuodessa!
Shiva kiittää Milla Ukkosen vaikuttaneen elämäänsä hyvin positiivisesti. Shivan mielestä Milla oli maailman paras
ohjaaja! Shiva arvostaa Millaa, ja on hänelle kaikesta kiitollinen. Shiva sanoo Millaa Jumalan lahjaksi elämässään.
Polku kotiin-projektin asiakkaiden kanssa kommunikoidaan yleensä suomenkielellä. Asiakkaille on vaikea muuttaa
erilaiseen kulttuuriin. Erityinen ”avain” sopeutumiseen on
kielen oppiminen (ja avain kielen oppimiseen on sen sanasto). Shiva kertoo itse oppineensa suomenkielen aluksi muutamasta sanasta alkaen. Suomen kieli ei ole hänen mukaansa
helppo oppia! Vaikka suomi onkin vaikea kieli, se on kuitenkin hänen mielestään ”makea” kieli!
Tulevaisuudessa Shiva haluaisi jatkaa työtään nuorisotyössä. Hänen suunnitelmissaan on jatkaa Polku kotiin-projektityöntekijänä projektin keston ajan. Hän toivoisi voivansa
jatkaa projektin kehittämän kotinuorisotyön parissa projektin
päättymisenkin jälkeen.
Shivan suunnitelmiin kuuluvat myös korkeakouluopinnot. Hän haluaa sosionomiksi. Yksi hyvä vaihtoehto Shivan
mielestä on myös opiskella suomenkieltä yliopistossa.

Jyväskylän Katulähetys ry

Työ Nuortentalo Katutasossa

Nuortetalolla työskentelyssä mahdollisuudet ovat monipuoliset ja mukavasti räätälöitävissä tarpeiden mukaan. Katutasossa vaihtuu usein henkilökunta sen erilaisten työllistämismahdollisuuksien vuoksi, ja osa nuorista tietenkin ajan
kuluessa, mutta ilmapiiri on aina sama; lämminhenkinen

Vapautetut

ja vastaanottavainen. Tiedän sen kokemuksesta, koska sain
tehdä Katutasossa monta harjoittelua opiskeluaikoina ja kuukauden verran kesätöitäkin. Näiden jaksojen välissä luonnollisesti ehti kulua aikaa ja porukka vaihtua, niin nuoret kuin
työntekijät.
Henkilökohtaisesti Nuortentalo Katutasolla on iso vaikutus minuun ja minun aloittelevaan työuraani. Se on ollut hyvä
paikka oppia ja harjoitella ja tehdä töitä ihan ammatillisella
tasolla. Tällä hetkellä hyvä paikka olla tässä ja nyt, lisäksi
saan tästä tärkeää kokemusta ja työkaluja tulevaa varten. Aikaisemmin mainitsin nuorisotyön olevan minun kutsumusammattini. Tämä siksi, että huomasin nuorisotyön antavan
minulle niitä asioita, mistä pidän. Sosiaalisena ihmisenä saan
työskennellä todella ihmisläheisessä työssä. Saan työstä paljon irti ja sitä tehdessäni tunnen itseni ja työni merkitykselliseksi. Tapahtumissa ja aktiviteettien järjestämisessä näkee
oman kätensä jäljen ja se tunne on mahtava kun saa voitettua
jonkun nuoren luottamuksen puolelleen. Mahdollisuuksia
tässä työssä on paljon ja innovatiivisena ihmisenä rakastan
ideoida sekä kehittää toimintaa.
Lähes 10 vuotta myöhemmin olen nyt siis itse ammatiltani
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Palkkatuella Nuortentalo Katutasossa ”pyörimässä ja höpöttelemässä” nuorten kanssa, ja
saan siitä rahaa. Lisäksi näin varttuneempana ja viisaampana
olen huomannut myös sen, että saahan tästä paljon muutakin,
kuten esimerkiksi onnistumisen kokemuksia. Niin se elämä
heittelee!
Rosa Nieminen
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Arvot
ja järjestömme
V

Kuva: Ilkka Partanen

iimeisen puolen vuoden aikana olemme käyneet
läpi järjestömme julkisanoitettuja arvoja, toimintaajatusta ja visiota. Viime vuoden viimeisessä Vapautetut-lehdessä kysyin, onko kristillisyys enää Katulähetyksen
arvo. Vastauksena tähän olemme päättäneet siirtää kristillisyyden kaikkien arvojen perustaksi ja työstäneet arvojamme
siltä pohjalta. Uusiksi arvoiksi olemme muotoilleet rohkeuden ja asiakaslähtöisyyden. Rohkeus on korvannut uudistumisen arvon, koska uudistumisen on käsitetty sisältyvän
rohkeuteen. Uudet arvolausekkeet tulevat pian näkyviin ja
niitä käsitellään tulevissa lehdissä, joten en käsittele niitä
tässä artikkelissa. Sen sijaan tuon esille muutamin ajatuksin
arvojen työstämisen merkitystä järjestöllemme.

Kaikilla ihmisillä ja niiden muodostamilla yhteisöillä on
arvot, tuotiin ne esille sanoina tai tunnistetaanko ne tehdyistä
valinnoista. Joka tapauksessa ne vaikuttavat ja siksi on tärkeä sanoittaa ne!
Lyhyesti määriteltynä arvot ovat tärkeinä pidettyjä asioita
tai päämääriä. Arvojen ei ole tarkoitus jäädä kotisivun koristeeksi tai juhlapuheiden tasolle, vaan ilmaista kiteytyneesti
ne asiat, jotka ovat tärkeitä ja joita kohti kannattaa mennä!
Erkki Keski-Lusa

Ohessa on luettelo, jossa kuvataan arvojen 10 olemusta (Puohiniemi 2011, Talouslehti).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvojen 10 olemusta
Ovat valintoja ohjaavia periaatteita.
Muodostavat yrityskulttuurin ytimen.
Ovat johtamisen apuvälineitä.
Turvaudutaan vaikeissa valintatilanteissa.
Eivät aina voi toteutua samanaikaisesti.
Tulee näkyä kaikessa arkisessa toiminnassa.
Ovat yhteisiä asioita.
Eivät ole kopioitavissa toisesta yrityksestä.
Kaikki johtajuus on arvojohtajuutta.
Arvojen toteutumista arvioivat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, kilpailijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja aktiiviset kansalaiset.

Mikä pysyy

Yleisesti viljelty sanonta on, että ”muutos on pysyvää”. Sitä
sovitetaan paikkaan jos toiseen. Reaktioni muutokseen voi
olla innostunut, että vihdoinkin, tai toisaalta epävarmuuden
ja vastustuksen mietteet valtaavat pian ajatukseni. Alan tarkastella muutosta omasta näkökulmastani ja hyvin nopeasti
valitsen pohja-säveleni kyseisessä muutostilanteessa. Valinta tapahtuu jämäkästi suomalaisittain huono muutos – hyvä
muutos akselilla.
Sitten on niitä muutoksia, jotka vain tulevat odottamatta, ilmoittamatta, tahtomatta ja kysymättä lupaa. Ne jotka
on vain otettava vastaan. Tästä tulemme itse asiassa lähelle
sellaista ajatusta ja johtopäätöstä, että elämä näyttääkin muodostuvan muutoksista. Nämä muutokset kysyvät voimia.

Mikään ei ole niin mitätöntä, ettei sitä kannattaisi tietää,
eikä mikään niin suurta, ettei sitä kannattaisi yrittää.
William Van Horne

Jyväskylän Katulähetys ry

kari
lahti
Hallituksen blogi

Kun työskentely sijoittuu vahvasti korjaavan päihdetyön
sektorille, törmätään väistämättä rosoisiin elämäntilanteisiin,
särkyneisiin unelmiin ja saavuttamattomiin tavoitteisiin.
Näissä maisemissa muutos saattaa tuntua vaikealta, kaukaiselta, raskaalta ja joskus lähes mahdottomalta.
Muutosta ja sen tavoittelua ei ole kuitenkaan kielletty. Se
voi olla hyvinkin mahdollista ja toteutua esimerkiksi oman
liikkeellelähdön, oikean ajan, ympäristön sekä sopivien tukien yhdistelmänä. Näitä muutoksia on oikeasti olemssa.
Ei muutosta muutoksen,
vaan päämäärän ja tarpeen vuoksi

Se on kova ja kiusallinen paikka, jos minua vaaditaan tai ohjataan muuttumaan. Silloin korvien välissä kohahtaa. Tontilleni on tultu, turvallisia rajojani on loukattu, tämä ei kuulu
sinulle, stop. Hetken hengittelyn jälkeen kokoan pirstaleiset
muurini ja käyn vastaiskuun. Ethän sinä voi tulla sanomaan
noin ja tämä kuuluu vain minulle? Jotenkin näitä ratojahan
asiat usein menevät.
Tekniset muutokset ovat helpompia. Jos katto vuotaa, se
on yksinkertaisesti syytä paikata. Muutoksen tilannetta kohentava vaikutus on heti ja selvästi nähtävissä. Ylipäätään
muutoksille on löydyttävä syy, voimavarat, suunta ja toteutus. Ja silti muutos on aina myös riski.

Katulähetyksen toimintaan kuuluu olennaisena osana hengellisen työn näkökulma. Se ei ole, vaatimus, pääsylippu
eikä myöskään ohituskaista kenellekään. Henkilökohtaisesti
näen tämän toiminnan osa-alueen mittavana voimavarana.
Evankeliumi eli ilosanoma Vapahtajasta, Jeesuksen suorittamasta sovituksesta antaa mahdollisuuden muutokseen,
sisällön elämään sekä päämäärän. Tämä kutsuu ja suorastaan
haastaa meitä itse kutakin muutokseen tinkimättä ja joka
päivä. Ei itse itseä muuttaen, vaan suostumalla muutokseen
ja kysyen, onko tämä Sinun tahtosi. Hengellinen muutos
ihmisen elämässä vaikuttaa ja säteilee elämän kaikille osaalueille.
Käytännössä voi rukoilla itse, mennä ystävän pakeille tai
hakeutua seurakuntaan muutoskysymystensä kanssa. Voimia
muutoksiin on luvattu.
Voisimmeko ajatella, että osa muutoksista on etuoikeuksia, mahdollisuuksia ja elämään näköaloja sekä toivoa antavaa voimaa.

Miten muuttua

Hyviä muuttumisia, niin sinulle kuin minulle.

Mikä muuttaa

www.talouselama.fi/tyoelama/nain+tuot+arvot+yrityksen+arkeen/a2031922
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halkylän Katulähetyksen
Kari Lahti on Jyväs
tkellä
työskentelee tällä he
lituksen jäsen. Hän
alueelviiden Jyväskylän
VaHa-projektissa,
eessa,
jestön yhteishankk
la työtä tekevän jär
utumiittyy vankien vapa
jossa toiminta kesk
tukemiseen.
sen suunnitteluun ja

Voi kun osais’ muuttua,
kun on tarve?

Jyväskylän Katulähetys tunnetaan perinteikkäänä toimintana, jonka sisällä muutoksia pyritään mahdollistamaan. Samalla tavalla itse yhdistys ja sen toiminta on muuttunut historiansa aikana.

Vapautetut

Kari Lahti
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Kunnolla töihin
-hanke
Kunnolla töihin-hanke käynnistyi 1.1.2015. Hanke on Esr:n rahoittama ja kestää vuoden 2016
loppuun. Hankkeessa ovat mukana Sovatek-säätiö, Jyväskylän Katulähetys ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

H

ankkeeseen lähtee aluksi mukaan Sovatekin Pajatien ja Sorastajantien yksiköt, sekä Katulähetykseltä
Ekocenterin leikkaamo/lajittelu sekä Harjunportaan
kirpputori. Hanke laajenee vuoden 2016 alusta muihin valmennusyksiköihin.

tehostaa asiakkaiden työllistymisprosesseja. Hankkeeseen
osallistuvat oppivat tunnistamaan omat työ- ja toimintakykynsä rajat ja mahdollisuudet.
Hankkeen tarkoituksena on myös kehittää sosiaalisen
kuntoutuksen malli, joka yhdistää kliinisen työn toiminnalliseen ympäristöön työpajoille ja työvalmennusyksiköihin ns.
Liikkuva asiantuntijatyöryhmän avulla.
Työ -ja toimintakyvyn arviointiin liittyvää tiedollista
osaamista hankkeeseen tuo Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
He myös auttavat liikkuvaa työryhmää sekä valmentautujia
rakentamaan yhdessä työvalmennusympäristöihin sopivia
sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä.
Liikkuva työryhmä

Asiantuntijatyöryhmä toimii joustavasti ja tulee asiakkaan
luokse työvalmennusympäristöön. Asiakkaan jäljellä olevaa
työ- ja toimintakykyä, sekä mahdollisia tuen tarpeita tunnistetaan luonnollisessa toimintaympäristössä ja he saavat heidän tarpeitaan vastaavan erityispalvelun integroituna omaan
toiminta- ja työympäristöön.
Kaisi Partanen
projektityöntekijä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa yli 30-vuotiaiden, pitkään
työelämän ulkopuolella olleiden valmentautujien työ- ja toimintakykyä, sekä tehostaa heidän työllistymistään.
Asiakkaiden työllistymisprosesseissa on usein katkoksia
ja keskeytymisiä, jolloin asiakkaan tilanteeseen liittyvät ongelmat pääsevät usein kasautumaan. Hankkeen tarkoituksena
on parantaa asiakkaiden ohjautumista oikea-aikaisiin palveluihin ja vähentää päällekkäisten palveluiden tarvetta, sekä

Hankkeen liikkuva, moniammatillinen työryhmä: vasemmalta Kaisi Partanen (sosionomi amk, lähihoitaja), Kirsi Heiskanen-Nikula (projektipäällikkö, psykologi, ammatillinen opettaja), Mia Huotari (sosionomi amk, lähihoitaja), Paula Lamminpää-Pesonen (KM), Helena järvenpää
(palveluohjaaja), Taina Era (Jamk, kehittämiskumppani), Katri Moisala (toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja).
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