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Pääkirjoitus

Päihdeongelmaisten tuettu asuminen on juuri sitä 
Katulähetyksen toiminnan ydintä. Yömajatoi-
minta aloitettiin Jyväskylässä Kilpisenkadulla 
Katulähetyksen toimesta vuonna 1952, ja siitä 
asti olemme ylläpitäneet tuettua asumistoimin-

taa, siis yli 70 vuotta. Tällä hetkellä yhdistyksellä on 220 eri 
asuntoa Jyväskylän seudulla ja vuosittain asunnoissamme 
asuu lähes 400 eri ihmistä. Yhdistyksen toiminnasta alus-
ta alkaen, aina nykypäivään asti, on tehty mielenkiintoinen 
historiikki Markku Leinosen kirjoittamana. Historiikkia on 
vielä jonkin verran jäljellä ja niitä voi tilata Katulähetyksen 
toimistosta. 

Asiakkaita kuuntelemalla tulee esille paljon erilaisia elä-
mäntarinoita. Tässä lehdessä kerrotaan muutama mielen-
kiintoinen kertomus, ja jos kaikki asiakkaiden elämäntarinat 
kirjoitettaisiin kirjaksi, tulisi varmasti esille ihmisen elämän 
koko kirjo. Tarinoita vaikeuksista, menetyksistä, yksinäi-
syydestä, pettymyksistä, luopumisesta, toivon ja uuden elä-
män löytymiseen asti. Parasta tässä työssä on se, että toivoa 
kuitenkin löytyy ja uusia mahdollisuuksia avautuu yhteisön 
ja työntekijöiden tuen kautta. Tarinan ei tarvitse päättyä on-
nettomasti vaikka välillä on vaikeaa. Aina on mahdollisuus 
uuteen alkuun.

Kuitenkin kaikki tämä vuosikymmenien aikainen tukityö 
on juuri nyt suurien haasteiden ja muutosten edessä. Kil-
pailutus, jonka kautta Jyväskylä hakee uutta mallia tuettuun 
asumiseen, on toteutumassa ehkä vuoden 2016 alusta, ja kil-
pailutuksissa toimijalla on aina riskit myös menettää jotain. 
Katulähetyksessä toivotaan, että kilpailutusta valmistelevil-
la henkilöillä on ymmärrystä ja näkökykyä ottaa huomioon 
niitä hyviä kokemuksia, joita vuosien varrella on saatu asi-
akkaiden elämään, päihteettömän, yhteisöllisen, tuetun asu-
misen avulla.

Koko Suomi ja myös Jyväskylä on uusien haasteiden 
edessä myös turvapaikan hakijoiden valtavan vyöryn edes-
sä. Tällä hetkellä on tiedossa, että Puuppolan hoivasairaalan 
tiloihin sijoitetaan 200 pakolaista. Meidän asumisyksik-
kömme sijaitsee aivan uuden vastaanottokeskuksen vieres-
sä ja asiakkaitamme mietityttää kovasti mitä kaikkea tämä 
tuo mukanaan. Kuitenkin kristillisen toiminnan luonteeseen 
kuuluu myönteinen suhtautuminen kaikkien avuntarpeessa 
olevien henkilöiden tarpeisiin ja me yhdistyksenä toivotam-
me pakolaisten vastaanottokeskuksen tervetulleeksi Puup-
polaan. 

Toivotan lukijoillemme siunattua syksyn aikaa. Seuraa-
vaksi valmistaudumme jo joulun ajan lehden kirjoituksiin. 

 

Usko Hintikka 
toiminnanjohtaja
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Tämä lehti on kolmas uudistetun Vapau-
tetut-lehden numero. Lehdessä keskity-
tään Jyväskylän Katulähetyksen tuetun 
asumisen esittelyyn. Kun tutustuin jut-
tuihin jo ennakkoon, iloitsin jälleen mei-
dän toimintamme monipuolisuudesta ja 
työmme vaikuttavuudesta kokonaisval-
taisessa ihmisten auttamistyössä.

Anne Lehtinen luovutti lahjoituksen 17.9 Ensiaskeleen päiväkeskuksessa. Toimintayksikön vastaava Ville-Veikko Lampinen sai vastaanottaa 400€ 

arvoisen Gigantin lahjakortin kiitollisena koko Ensiaskeleen puolesta. Juhlallista tilannetta todistivat Juhani Hänninen, Ari Kuusela, Annika Blom-

qvist ja Jari Taipale.

Ville-Veikko Lampinen
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Jyväskylän Katulähetys ry:n toiminta on ennestään tuttua 
Anne Lehtiselle mm. Takalaiton yksikössä suoritetun työ-

kokeilujakson ajalta. Kokemus jäi Annen mieleen mukavina 
yhteisinä hetkinä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa. Yh-
dessä oloa on ollut kiva muistella.

Anne on kokenut elämässään tärkeäksi antaa hyvän kier-
tää. Takalaittomassa koetun ajan pohjalta hän päätti tehdä 
lahjoituksen Jyväskylän Katulähetykselle. Anne halusi, että 

hänen lahjoituksensa tulisi tarpeeseen ja toisi iloa mahdolli-
simman monen ihmisen arkeen. Tämän pohjalta lahjoituksen 
kohteeksi valikoitui Ensiaskel toimintayksikkö, jonka pesu-
tupaan hankitaan lahjoitusvaroilla uusi pesukone. Näin lah-
joituksesta on iloa mahdollisimman monelle. Uusi pesukone 
tulee vähentämään asukkaiden jonotusta pyykin pesuun ja 
lopuilla varoilla voidaan hankkia palkintoja päiväkeskuksen 
yhteisiin bingoiltoihin ja tietokilpailutapahtumiin.

Ensiaskel yksikkö sai yksityisen lahjoituksen



4 5Jyväskylän Katulähetys ry Vapautetut

M
illa U

kkonen

Shiva Am
inpoor

Päiväkeskus on auki päivittäin 8.00-22.00. Työntekijät 
ovat paikalla ja käytettävissä 8.00-16.00 välisenä aika-
na arkisin. Muuten asukkaat hoitavat itse päiväkeskuk-

sen avaamisen ja sulkemisen, sekä huolehtivat paikan siis- 
teydestä ja kauppahankinnoista. Päiväkeskukseen tultaessa 
on todellakin vastassa lämminhenkinen ja välitön vastaanot-
to. Nopeasti voit tuntea kuuluvasi joukkoon ja kokea aidon 
kohtaamisen. Päiväkeskus on Takiksen olohuone.

Päivä käynnistyy
Arkiaamu alkaa klo 8.30 aamunavauksella, luetaan raa-
mattua, keskustellaan luetusta, tai mikä sitten itse kullakin 
sinä aamuna mielessä on. Rukoillaan toistemme puolesta ja 
siunataan alkava päivä. Siitä onkin sitten hyvä siirtyä ruu-

miinravinnon pariin kun klo 9.00 jatketaan yhteisellä aamu-
palalla, joka sisältää puuron, leivän, leikkeleet, vihannekset, 
maidon/mehun ja kahvin, joten varsin runsas ja ravitseva an-
nos päivän haasteisiin. Päivän lehti on kaikkien luettavissa 
sekä viikkolehti ja tietokone käytettävissä erilaisiin viralli-
siin asiointeihin, tai ihan vaan surffailuun.

Toimintaa
”Emäntä” pitää meidät hyvissä leivonnaisissa, niin makeissa 
kuin suolaisissakin. Yhdessä sitten asukkaan kanssa kerran 
viikossa, pääsääntöisesti tiistaisin, tehdään maittavaa ruokaa 
joka on hankittu porinan”, eli yhteisön varoilla, jotka koostu-
vat edullisesta aamupalasta, ruuasta, kk-kahvimaksusta jne.  
Yhdessä on tehty myös äitienpäivä- sekä isänpäiväkakut, ku-

Kuokkalassa Kolmospesän-
katu 6:ssa seisoo uljaana 
Jyväskylän Katulähetyksen 
Takalaittoman asumispal-
veluyksikkö, joka koostuu 
kahdesta A- ja B-luhtitalos-
ta. Yksikössä on yhteensä 
28 asuntoa sekä päiväkes-
kus.

”Takiksen” päiväkeskus
Lämminhenkinen kohtaamispaikkka

ten joulun ruokailuun liittyvät valmiste-
lut sekä koristelut ja siivoukset. 

Keskiviikkoisin kokoontuu klo 12.00 
”porina” (yhteisöpalaveri), jossa käsi-
tellään yhteiset asiat, suunnitellaan tu-
levaa, tuodaan tietoisuuteen epäkohdat 
jos niitä on ja ratkaistaan ne yhdessä, 
mutta myös kiitokset lausutaan. Pori-
nan varoilla on tehty reissuja mm. Tuu-
rin kyläkauppaan, Ikeaan sekä JYP:n 
peleihin ja kesäteatteriin. Onpa ostettu 
Kuokkalan Graniittiin kuntosalikortti-
kin, jota talviaikaan on varsin ahkerasti 
käytetty. Kesällä tehtiin kahden päivän 
reissu Heinosniemeen, sekä vietettiin 
Nurmelassa sauna- ja grillauspäivä. 

Pullakirkko ja ryhmät
Pullakirkko kokoontuu joka toinen 
torstai päiväkeskuksessa. Myös vii-
koittaiset naisten AA-ryhmät, ”iloiset 
AA:laiset” kokoontuvat päiväkeskuk-
sessa. Osa ryhmäläisistä osallistuu 
myös pullakirkkoon. Viikoittainen 
Bingo, sekä tietovisakilpailut ovat saa-
vuttaneet suosion. Aina on pienet pal-
kinnot, sekä tietenkin kahvit ja pullat 
päälle. Kuntosali, joka sijaitsee B-ta-
lon alakerrassa, on ahkerassa käytössä 
päiväkeskuskävijöiden, kuten myös 
asukkaiden toimesta. Salia onkin nyt 
ehostettu maalilla ja ”uusilla” matoilla, 
joten kyllä kelpaa rautaa kolistella.

Päiväkeskuksen käyttäjien ikähaa-
rukka suuri
Nuorin tällä hetkellä vakituisesti käyvä 
täyttää syksyllä viisi vuotta ja vanhin on 
jo 83 vuotias nuori, joka onkin hyvän-
tuulinen, pirteä eläkeläinen. Hän kertoo 
päiväkeskuksen olevan tärkeä paikka 
hänelle. Lehdet tulee luettua, pasianssia 
pelattua ja mukavia keskusteluja käytyä 

sekä vitsailtua muiden kanssa. Nuorin 
neiti on varsinainen ”maskotti” ja itse 
suloisuus. Usein hän kuuntelee netin 
kautta omia suosikki laulujaan ja aamu-
puurot maistuu antaen voimia päivän 
leikkeihin. 

Päiväkeskuksessa käy myös entisiä 
asukkaita sekä nykyisten asukkaiden 
ystäviä. Kaikki ovat tietenkin tervetul-
leita mukavaan joukkoon, kunhan vain 
ovat raittiina, sillä se on edellytys, jotta 
voi alueella oleskella ja nauttia hyvästä 
seurasta. Kävijämäärä on suhteellisen 
vakiintunut 10–20 kävijään päivässä. 
Joulunaikaan on kävijäpiikki, jolloin 
mennään reilusti yli 20 päiväkävijän.

Yhdessä tekemistä
Yhdessä on kesäisin päiväkeskuksen 
matot pesty ja lattioista vanha vaha 
poistettu ja uusi vaha levitetty. Tänä 
kesänä meillä oli myös alan ammat-
tilainen sitä tekemässä ja jälki on sen 
mukaista. Uusi liiterikin on päiväkes-
kukselle rakennettu ja lahjoituksena 
saatu suuri määrä rankaa, josta on tehty 
klapeja grillausta varten. Se on kesäai-
kaan, ja miksei myös talvellakin, varsin 
suosittua. Syksyn tullessa todennäköi-
sesti aloittaa jälleen hyvän suosion saa-
nut evankeliumin ilta, josta ilmoitellaan 
sitten muihin yksiköihin, kunhan päivät 
on lyöty lukkoon.

Takiksen hyvän tuulen kohtaamis-
paikka toivottaa niin uudet kuin vanhat-
kin kävijät sydämellisesti tervetulleiksi 
reiluun seuraan, mukaan toimintaan, tai 
ihan vaan olemaan. Raumal sanottais 
”ol niingo gotonas”!

Petri Lapinjoki 
Takalaittoman ohjaaja

Takiksen päiväkeskuksen asiakkaita ja 

työntekijöitä yhteisellä aamupalalla.

Viisivuotias Enna on päiväkeskuksen 
nuorin kävijä.

”Takiksen nestori” Hans tarkastamassa 
pihan istutuksia työntekijä Kati Lahtisen 
kanssa.
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Teuvo Käkelä, kotoisin Kuusamosta. Teuvolla oli 
unelmana olympiavoitto pitkillä juoksumatkoilla, 
kunnes unelma kariutui vammoihin. Sen jälkeen 
tuli avioero ja tyhjyys sydämeen.

Tilalle tuli kuningas alkoholi, joka sekoitti koko elä-
mänkaaren. Siitä selviäminen on ollut Jeesuksen 
Kristuksen ansiota. Hengellinen toiminta on ravintoa 

ihmisen sydämelle ja rukouksissa on voimaa. Alkoholi on 
tuhoava voima. Sen voittajaa ei ole! Lähtekää kansat liik-
kumaan lenkkipoluille ja hoitakaa omaa terveyttä. Jumalan 
siunausta kaikille. 

Elämää Salmirannan tuetun asumisen yksikössä
Asun ensimmäistä kertaa Katulähetyksen tuetun asumisen 
yksikössä Salmirannassa. Sain tietoa Katulähetyksen asun-
noista ensimmäisen kerran edesmenneeltä Raimo Oksalta. 
Lämmin kiitos siitä Raimolle.

Sovatek-katkaisusta olen sitä mieltä, että se on erittäin 
hyvä ja suosittelen sitä myös muille. Valitsin itse sen ennem-
min kuin pullon. Sovatekillä sain kuulla Salmirannan asu-
misyksiköstä. Asun nyt Salmirannassa, jossa asun raittiuden 
vuoksi.

Täällä on paljon hengellistä toimintaa, kuntosali, sosi-
aalista toimintaa, sekä tukitoimintaa mm. taidepiiri, bingo, 
levyraati, yhteisöpalaveri, sekä mielenlaadun paranemista. 
Kaipaan lisää yhteisiä lenkkejä muiden asukkaiden kanssa, 
sekä Katulähetyksen muiden yksiköiden välille lisää toimin-
taa. Ainahan on kehittämisen varaa.

Salmirannan asumisyksikköä pidän erittäin hyvänä paik-
kana. Se on lähellä kaupunkia ja on luonnon keskellä. Lois-
tavaa toimintaa ja miellyttävä henkilökunta. Teuvo toivottaa 
lopuksi kaikille lukijoille: Ottakaa suunta parempaan elä-
mään ja siunausta kaikille.

Haastattelu: Janne Oijennus

Asiakastarina

Teuvo Käkelä
MENETETYT
UNELMAT

www.jklkl.fi/salmiranta

Kesä on kääntynyt syksyyn ja työn touhu on val-
lannut järjestömme eri yksiköt. Tähän syksyyn 
oman leimansa tuovat monet muutokset, joita 
toteutetaan suhteellisen nopealla tahdilla. Jyväs-
kylän kaupungin ilmoittama tuleva asumispalve-
luiden kilpailutus on työllistänyt niin toiminnan-
johtajaamme kuin allekirjoittanuttakin jo kesästä 
lähtien.

Toimintaympäristön nopeat muutokset haastavat meitä 
löytämään uusia keinoja vastata kaupungin sosiaa-
litoimen, ja ennen kaikkea asunnottomien tarpeisiin 

laadullisesti ja ammatillisesti korkeatasoisesti. Siksi olem-
me toteuttaneet ja tulemme edelleen toteuttamaan uudistuk-
sia ja muutoksia palveluorganisaatiossamme. Otamme mm. 
käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän, delegoimme 
kiinteistöhuollon, vartiointipalvelun ja ovenavauksien päi-
vystystoiminnan K2Turvapalveluille (aiemmin niitä hoiti 
TotalPalvelut) ja koulutamme henkilöstöä työhyvinvoinnista 
huolehtimiseen ja logoterapeuttisen työotteen käyttämiseen.

Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä
Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto syksyn 
aikana edellyttää uuden oppimista koko organisaatiolta mm. 
työajanseurannan vaihtuessa nykyisestä siihen. Myös sisäi-
nen tiedotus ja kalenteritoiminnot siirtyvät näillä näkymin 
ko. ohjelman avulla toteutettaviksi. Erityisesti asumisyksi-
köissä Hilkan myötä ollaan vihdoin saamassa ammattitason 
nykyaikainen asiakasrekisteriohjelma. On syytä kuitenkin 
muistaa, että hyvätkään työvälineet eivät toimi, ellei niitä 
käytetä. Niinpä odotan, että uutta ohjelmaa käytetään ahke-
rasti ja sitä hyödynnetään asiakastyön laadun parantamisessa 
ja varmistuksessa.

Logoterapeuttinen työote
Syksyllä asumisyksiköidemme työntekijöitä koulutetaan lo-
goterapeuttiseen työotteeseen. Logoterapia on itävaltalaisen 
psykiatrin Viktor E. Franklinin kehittämä ajattelumalli, joka 
pohjautuu tarkoituksellisuuden merkitykseen ihmisen mie-
lenterveyden yhtenä keskeisenä pylväänä. Tämän teoreetti-
sen viitekehyksen on tarkoitus luoda yhteistä ymmärrystä, 
niin että pystymme tukemaan jokaista asiakasta hänen henki-
lökohtaisessa ainutkertaisen ja -laatuisen elämäntarkoituksen 
löytämisessä. Se antaa työkaluja kohdata ja tukea asiakkai-
demme voimaantumista elämänsä vastuunottajiksi. Logote-
rapian perusajatukset, kolmiulotteinen ihmiskäsitys, käsitys 
ihmisen arvokkuudesta ja korvaamattomuudesta, ihmisen 
tarve löytää elämälleen tarkoitus, vapaus ja vastuullisuus 
sekä katseen suuntaaminen tulevaisuuteen, ovat sopusoin-
nussa järjestömme eettisen perustan, kristillisen maailman-
katsomuksen kanssa. 

Toinen monissa asumisyksiköissämme käytössä oleva työ-
ote on ratkaisukeskeinen toimintamalli. Siinä on kyse asia-
kaslähtöisyydestä, tavoite- ja tulevaisuussuuntautuneisuu-
desta, voimavarakeskeisyydestä, poikkeuksien ja edistyksen 
huomioimisesta, myönteisyydestä, yhteistyöstä ja kannustuk-
sesta. Tätä tukemaan on keväällä tarkoitus kouluttaa reali-
teettiterapeuttisesta lähestymistavasta, joka tukee ratkaisu-
keskeisyyttä ja antaa siihen syvempää ja laajempaa näköalaa.

Asunnottomien yö 16.10.2015
Perjantaina lokakuun 16. päivä Jyväskylässä järjestetään val-
takunnallinen Asunnottomuusseminaari. Jyväskylän Asun-
nottomien yö-tapahtuma toteutetaan poikkeuksellisesti heti 
seminaarin jälkeen, kun se muualla maassa järjestetään lau-
antaina 17. päivä. Seminaari on tarkoitettu asunnottomuus-
työn kanssa toimiville, kun taas yötapahtuma toteutuu pe-
rinteiseen malliin kadulla ja on suunnattu kaikille. Olemme 
yhtenä toimijana mukana järjestämässä päivää ja toivonkin 
runsasta osanottoa sekä seminaariin että iltatapahtumaan. 

Kuten edellä olevasta huomaat, ovat tuleva syksy ja talvi 
työntäyteisiä ja monia muutoksia sisältäviä. Kaiken tämän 
keskellä on hyvä muistaa, mihin muutoksilla pyritään: pal-
velemaan paremmin heitä, joita varten järjestömme on ole-
massa.

Erkki Keski-Lusa 
asumispalvelupäällikkö

Asumispalveluja kehittäen 
muutospaineiden keskellä

Erkki Keski-Lusa



8 9Jyväskylän Katulähetys ry Vapautetut

Kalliomäki on Jyväskylän Katulähetys ry:n tuetun 
asumisen yksikkö. Kalliomäki sijaitsee Puuppolan 
kylässä n. 15 km pohjoiseen Jyväskylän keskus-
tasta. Tikkakoskelle on n. 7 km ja Palokankes-
kukseen n. 9km. 

Kalliomäki koostuu tänä päivänä kolmesta eril-
lisestä ja erilaisesta kiinteistöstä, joissa on yh-
teensä 37 asuntoa.  Kalliomäen päätalo, joka 
on ollut Katulähetyksen käytössä 20 vuotta, 
käsittää kaksitoista soluasuntoa, yhden erilli-

sen asunnon ja jyväskylän kaupungin hallinnoiman vastaan-
ottoasunnon. Lisäksi kiinteistössä on yksi erillinen perhe-
asunto ja päiväkeskustilat, jotka ovat talon asukkaiden lisäksi 
ulkopuolisten käytössä, klo 8.00-21.00. Päiväkeskuksesta 
löytyy snooker-pöytä, internet, päivän lehti, tv, sauna, pesu-
tupa sekä pieni punttisali. 

Vieressä sijaitseva Koluntie 99 on tullut Katulähetyksen 
käyttöön vuonna 2009.  Talo on pienkerrostalo, jossa on 13 
huoneistoa, 2 kaksiota, 10 yksiötä ja yksi tilapäisasunto. 
Kiinteistöstä löytyy sauna ja pesutilat. Talossa on tehty täy-
dellinen peruskorjaus v. 2012. Koluntie 99 on pitkäaikais-
asunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) mukainen 
kohde.

Kolmas kiinteistö, Toivonlinna, liitettiin Kalliomäkeen 
vuonna 2011. Toivonlinna on v. 1937 rakennettu kaksikerrok-
sinen kivitalo, jonka peruskorjaus valmistui v. 2015. Asunto-
ja on yhteensä 8 ja ne ovat kaikki kaksioita. Lisäksi on yhtei-
set oleskelu-, sauna- ja pesutilat. Toivonlinna on kohdennettu 
vankilasta vapautuville ja se kuuluu VaHa -hankkeeseen (Va-
pauteen hallitusti).

Kalliomäen henkilökunta koostuu vastaavasta työntekijäs-
tä, yhdestä ohjaajasta, joka toimii myös VaHa-hanketyönteki-
jänä sekä yhdestä palkkatukityöllistetystä henkilöstä. Lisäk-
si on eri alojen opiskelijoita, vapaaehtoisia, kuntouttavassa 
työtoiminnassa olevia, työkokeilijoita sekä yhdyskuntapal-
velun suorittajia. Tämän ohella myös asukkaat ovat mukana 
yhteisön toiminnassa ja kehittämisessä, esim. ruoka-projekti 
ja yhteisten tilojen siivous hoituu pääsääntöisesti asukasläh-
töisesti.

Kalliomäen pihapiirissä on myös savusauna ja lapinkota. 
Puuppolan luonto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luon-
toharrastuksiin ja ulkoiluun.

Sirkka-Liisa Puoliväli 
vastaava työntekijä Toiminnan lähtökohtana on tarjota 

asukkaille päihteetön ja turvallinen 
koti. Ympäristö, jossa on mahdol-

lisuus harjoitella vastuunottamista omasta 
elämästä työntekijöiden ja vertaistuen avul-
la. Yhteistyö eri viranomaistoimijoiden ja 
omaisten kanssa on olennaisen tärkeää. Jo-
kainen asukas nähdään yksilönä ja asumisen tuki määräytyy 
kunkin tarpeesta käsin. Tavoitteena on mahdollisimman it-
senäinen elämä. Asumiselle pyritään yhdessä etsimään myös 
jatkopolkuja.

 Asunnon ohella mielekäs tekeminen edesauttaa kiinnitty-
mistä ympäröivään yhteiskuntaan. Oman elämän kokeminen 
merkitykselliseksi on olennaisen tärkeää toipumisen tiellä.

Kun yhteisössä on noin 40 erilaista ihmistä ja jokaisella 
oma elämänhistoriansa, tuo se mukanaan monenlaisia arjen 
haasteita, mutta on toisaalta valtava rikkaus ja mahdollisuus. 
Ihmisyys toisissamme ja elämä, joka meille on annettu, on 
lahja, josta iloitsen joka päivä. Menneisyyttämme emme voi 

muuttaa, mutta tulevaisuus voi tuoda myös 
yllättäviä mahdollisuuksia. Päivittäiset koh-
taamiset ovat tärkeintä. Välillä on vaikea 
osata pysähtyä ja kyetä oikein kuuntelemaan 
toista ihmistä, mutta sitä kohti pyrimme. 
Meillä on työyhteisö, jossa saa olla ja kas-
vaa myös itse ihmisenä. Jokaisella meillä on 

jotain annettavaa toisellemme ja sen näkeminen on tärkeä osa 
tätä työtä. Itävaltalainen psykiatri Viktor Frankl totesi selvit-
tyään keskitysleiriltä, että vielä tärkeämpää kuin tulla rakas-
tetuksi on saada rakastaa ja osoittaa välittämistä jollekulle. 

Uskon, että aito kohtaaminen antaa mahdollisuuden py-
sähtyä ja luo edellytyksiä sille, että uskaltaa miettiä mihin ja 
miten elämääni jatkan. Tarvitsemme tilaa ja turvallisuutta us-
kaltaaksemme kuunnella itseämme ja toista. Surullisinta on 
huomata, että aina emme pysty olemaan sellaisena pysäkki-
nä, jossa oikeasti voisi miettiä elämän suuntaa. Rehellisyys ja 
totuuden etsintä itsestä ei synny ilman kipua ja siinä tarvitaan 
toisen ihmisen tuomaa turvaa ja hyväksyntää.

Kalliomäki
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Sirkka-Liisa Puoliväli - Ajatuksia työstä

Olen Puolivälin Sirkka-Liisa, koulutuk-
seltani sosionomi (AMK). Perheeseeni 
kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi poikaa, 
joista vain toinen asuu enää kotona. 
Asumme Jyvässeudulla. Juureni ovat 
vahvasti maalta, jonka rauhaa aina vain 
tunnen enemmän kaipaavani.

Katulähetykselle tulin töihin v. 2009. 
Työelämää minulla on takana jo use-
ampi vuosikymmen. Olen toiminut sekä 
vanhusten että vammaisten parissa. 
Kaikesta kokemastani olen kiitollinen. 
Nautin luonnosta, liikunnasta, ystävistä 
ja lukemisen ohella seuraan mielelläni 
rikossarjoja tv:stä. 

Koluntie 99 ToivonlinnaKalliomäki

Tuetun asumisen yksikkö

”Jos ihminen 
onnistuu löytämään itsensä...

Siinä hänelle majapaikka,
jossa voi arvonsa tuntien

asua lopun elämänsä.”

- James Michener -
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Ari Kivinen - Asumisesta ja ihmisestä

Katulähetyksen tuettu asuminen

Tuetun asumisen yksiköt: 
Ensiaskel, Etappi, Kalliomäki, 
Köhniö, Myllyjärvi, Nurmela, 
Salmiranta ja Takalaiton.

Tarjoamme asuntoja ensisijaisesti jyväskyläläisille henki-
löille, jotka elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat tukea 
asumiseen, syitä esim. asunnottomuus, päihde- ja mie-

lenterveysongelmat, rikostaustaisuus. Muista kunnista asuk-
kaita voidaan ottaa, mikäli yksiköissä on tilaa ja kunta solmii 
asumispalvelusopimuksen Katulähetyksen kanssa. Asuntoa voi 
hakea sosiaalitoimen kautta, mutta myös suoraan asumisyksi-
köistä. Vastaanottoasuntoihin ohjataan akuuteissa tilanteissa 
suoraan sosiaalitoimistosta.

Kenelle?
Tuetussa asumisessa asukas kykenee ainakin melko itsenäisesti 
huolehtimaan itsestään ja asioistaan, kuten aterioistaan, hygie-
niastaan ja siivouksesta. Hän saattaa tarvita ohjausta ja tukea 
elämäntilanteensa hallinnassa ja arkipäivän elämisen taidoissa.

Päihderiippuvuudesta kärsivien ja päihteistä vapaaksi pyr-
kivien vuoksi asumisyksiköissä ei sallita päihteiden käyttöä, 
Ensiaskel-yksikössä saa kuitenkin palvelua myös päihtyneenä.

Asukkaaksi tuleminen ja muita käytäntöjä
Asumaan hyväksytylle henkilölle tehdään huoneenvuokra-
lain mukainen vuokrasopimus, joka on aluksi määräaikainen 

muuttuen toistaiseksi voimassa olevaksi asumisen edellytysten 
toteutuessa. Vuokrasopimuksen lisäksi hän sitoutuu noudatta-
maan yhdessä sovittuja asumissääntöjä. Asumisyksiköissä on 
käytössä vuokravakuus.

Tarjoamme tukea asumiseen seuraavilla osa-alueilla:
•	 asumisen tuki, sisältää asumishäiriöihin puuttumista, 

vuokraseurannan ja asunnon hoitamiseen liittyviä asi-
oita

•	 palveluohjaus, työntekijät ohjaavat henkilön oikeiden 
palveluiden piiriin, kun niihin ilmenee tarvetta

•	 päihteettömyyteen tukeminen

Tavoitteena on varmistaa asumisen pysyvyys ja huolehtia asuk-
kaan turvallisuudesta sekä tukea häntä sosiaalisten verkosto-
jen, terveys- ja toimeentuloasioiden hoidossa.

Henkilökunta on paikalla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 
8-16 välisenä aikana; toimintayksikkö Ensiaskeleessa henkilö-
kuntaa on läsnä ympäri vuorokauden. Jokaisessa yksikössä on 
vastaava työntekijä ja ainakin yksi työllistetty ohjaaja. Kiin-
teistö- ja häiriötilannepäivystyksen sekä asukkaalle maksulli-
sen ovenavauspalvelun muina aikoina hoitaa K2Turvapalvelut.

Katulähetyksen asukasmäärät tammi-kesä 2015
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Uutisten satoa…

Hyvinvoinnin ja turvallisen arjen keskellä pidämme monia 
asioita, kuten rauhaa, turvallisuutta ja kotia itsestään selvyyk-
sinä, emmekä juuri pysähdy miettimään ajatus- ja toiminta-
mallejamme. Ajankohtainen pakolaiskysymys kuitenkin 
osoittaa, etteivät meidän itsestään selvinä pitämät asiat sitä 
ole ja se haastaa meidät miettimään monella tasolla toimin-
tamme perusteita. Alkuvaiheessa juuri asumiskysymykset 
nousevat vahvasti esiin. Kun kodittomien pakolaisten hätä ja 
tarpeet tulevat lähelle, meidänkin asunnottomuuden ja asumi-
sen ilmiöt saavat vaalean punaiset reunukset.

Asunnottomuudesta…

Pakolaisten kohdalla syy on yksiselitteisesti asuntojen puut-
tuminen. Tällöin asuntoon ja asumiseen liittyvät tarpeet 
ovat selkeitä ja konkreettisia.  Kohtuullisella taloudellisella 
panostuksella asuntoihin ja infrastruktuuriin pystytään näi-
hin tarpeisiin vastaamaan ja luomaan riittävä pohja elämän 
turvaamiseksi. Meillä ilmenevässä asunnottomuudessa ei 
taasen pääsääntöisesti ole kysymys aineellisten rakenteiden 
puuttumisesta, vaan se on erilaisista syistä johtuvaa henki-
lökohtaista kyvyttömyyttä elämän ja asumisen hallinnassa. 
Tässä tilanteessa tarpeiden kirjo on moninaisempi, eikä ta-
loudellisella lisäpanostamisella saavuteta enää niin suoraa 
ja selkeää vaikuttavuutta. Tilanteita verrattaessa ei voi olla 
huomaamatta, kuinka paljon selektiivisiä ja subjektiivisia 
syitä ja perusteita meillä asunnottomuuteen liittyy.  Niiden 
myötä asunnon ja asumisen ympärille on kertynyt lisätarpeita 
ja -vaateita, jotka eivät useinkaan ole perustarpeiden kannalta 
olennaisia. Tietyissä olosuhteissa ne voivat jopa ylläpitää tai 
pahentaa olemassa olevia ongelmia ja olla asunnon saannin 
ja asumisen este. Herääkin kysymys siitä, että olisiko jossain 
kohdin hyvä hieman peruuttaa ja painottaa enemmän perus-
asioita ja yksilön omaa vastuuta elämästään? Nykyisessä 
kontekstissa koen moraalisesti hieman arveluttavana puhua 
asunnottomuudesta täällä samassa merkityksessä kuin heidän 
kohdallaan! 

Tuesta…

Mitä?
Yleensä kun asumiskysymyksissä puhutaan tuesta ajatukset 
ohjautuvat rahaan ja aineellisiin asioihin. On kuitenkin suuri 
ja kasvava joukko ihmisiä, joille pelkkä taloudellinen ja ai-
neellinen tuki ei takaa asumisen pysyvyyttä tai nykypäivän 
kriteereiden mukaista asumisen ”laatua”. Tällöin tarvittavan 
lisätuen määrittelyssä painopiste siirtyy materiasta ihmisen 
kykyihin, voimavaroihin ja valintoihin. Tahtoisinkin painot-
taa, että tuen välineistä, tavoista ja tasosta riippumatta, tuen 
kohteena on aina ihminen. Siksi työtä tehdessä on hyvä muis-
taa, että kun toimijana ja toiminnan kohteena on ihminen, 
niin rationaalistenkin perusteiden taustalla vaikuttavat voi-
makkaasti yhteiskunnan ja yhteisöjen eettis-moraaliset arvot 
ja normit. Lisäksi ryhmästä ja roolista riippumatta jokaisen 
yksilön mielessä asiat ja ilmiöt saavat lopullisen muotonsa 

oman tunne-elämämme, maailmankuvamme sekä ihmis- ja 
moraalikäsityksemme kautta. Tässä tarpeiden ja vaikutteiden 
ristiaallokossa on arkipäivää erilaiset, jopa täysin vastakkai-
set, näkemykset tuen sisällöistä. Yksi alati esille nouseva tee-
ma onkin, toiminnan maksajan puuttumisoikeuden ja yksilön 
vapauden välinen jännite.  Onko olemassa toisten kustanta-
maa vastuutonta vapautta ilman, että rikotaan heidän tai jon-
kun muun oikeuksia?

Miten?
Tuen ulkoisina muotoina on; asunnon mahdollistaminen ja 
asumisen jatkumista tukeva vuokra- ja päihdevalvonta sekä 
ohjaaminen tarvittavien lisäpalveluiden piiriin. Kohtaamisen 
ja vuorovaikutuksen kautta pyritään kuitenkin myös vaikut-
tamaan sisäisen muutoksen syntymiseen, jonka kautta olisi 
mahdollista luopua haittoja tuottavista elämäntavoista. Ar-
jessa	työ	on	asioiden	hoitamista,	peilaamista,	reflektointia	ja	
läsnäoloa ”piiskan ja porkkanan kera” 

Miksi?
Silloin kun elämänhallinnan ja toimintakyvyn puutteet ovat 
seurausta itsestä johtumattomista syistä esim. vammaisuus 
tai vanhuus, niin tuen koetaan olevan oikeutettua. Siirryttä-
essä ilmiöihin, joiden voidaan ajatella johtuvan omista valin-
noista ja olevan tahdonvallan alaista toimintaa, niin oikeutus 
ehdollistuu.  Periaate on johdonmukainen ja oikea, mutta sii-
hen sisältyy myös yksi työn vaikeimmista ja keskeisimmistä 
kysymyksistä; missä on todellinen tahdonalaisuuden ja ky-
kenemättömyyden rajapinta? Vastaus siihen arvottaa ja oh-
jaa toimintaa hyvin pitkälle.  Kenelläkään ei sitä täydellisenä 
kuitenkaan ole, joten moraalisesti oikeutus on löydettävissä 
tapauskohtaisesti jostain absoluutin ihmisarvokäsityksen ja 
vastuullisen vapauden välimaastosta. Rationaalisesti sitä voi-
daan perustella tuen laajoilla yleishyödyllisillä kokonaisvai-
kutuksilla.

Ihmisestä…

Kun raotetaan ihmisen ongelmien taustaverhoa, ei voi olla 
huomaamatta yhtäläisyyksiä ulkoisen ja ”sisäisen pakolai- 
suuden” välillä. Kuinka usein ihmisen elämä onkaan pelkojen, 
ahdistuksen, vastuiden ja mielihalujen ajamaa pakoa kohti 
”vapauden, nautinnon ja onnellisuuden luvattua maata”, sitä 
kuitenkaan koskaan saavuttamatta. Onneksi kuitenkin jotkut 
löytävät riittävän suuren viikunanlehden ja tiekartan, joiden 
avulla selvitä haavoitettuina, mutta ulkoisesti haaksirikkou-
tumatta ”ei kenenkään maalle”.  Ikävä kyllä on heitäkin, jot-
ka valheista, häpeästä ja syyllisyydestä haaksirikkoutuneina 
ja minuuden kadottaneina ajautuvat lopulta ”merkityksettö-
myyden maahan”. Samalla elämän matkalla jokainen, niin 
tuettavat kuin tukijatkin. Pakolaisia kaikki tyynni…?

Sillä niin on Jumala… Joh 3:16

Ari Kivinen 
Kalliomäen tuetun asumisen yksikkö 

ohjaaja
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Lapsena Ruususen perheeseen kuului äiti, isä ja 
kolme sisarusta. Isä oli väkivaltainen alkoholis-
ti, josta ei enemmän halunnut puhua. Ruusunen 
asui nuorempana Jyväskylässä perheensä kans-
sa. Myöhemmin äiti kuoli ja isä tapettiin.

Ruusunen sanoo olleensa väkivallan kohde jo 
lapsesta lähtien. 1990-luvun alussa Ruusunen 
muutti pois kotoa Italiaan miehen perässä. Itali-
assa hän asui melkein vuoden, missä syntyi en-
simmäinen lapsi. Italiassa hänen täytyi opetella 

italian kieltä, sillä paikalliset eivät englantia osanneet. Ruu-
sunen ei kokenut Italiassa asumista omaksi jutukseen, koska 
häntä muokattiin siellä erilaiseksi kuin pitäisi olla. Italian 
reissun jälkeen Ruusunen palasi takaisin Jyväskylään.

Hän on asunut useammassa eri osoitteessa Jyväskylässä, ja 
asuu tällä hetkellä Salmirannassa. Hänellä on neljä lasta. Hän 
kertoo olleensa yksinhuoltaja vuodesta 2000 lähtien.

Keskenmeno 2011
Joulukuussa 2011 alkoivat tapahtumat, jotka lopulta johtivat 
Ruususen Salmirantaan asumaan. Ruusunen sai keskenme-
non joulukuussa 2011. Tapahtui myös lapsien pahoinpitelyä, 
jota oli jatkunut jo useamman vuoden ajan. Ruusunen näki 
Keski-Suomalaisessa artikkelin perhesurmista ja heräsi sii-
hen, että näin asiat eivät voi enää jatkua. Hän teki itse il-
moituksen sosiaalitoimistoon pahoinpitelystä. Hän ymmärsi 
käyttäytyvänsä isänsä tavoin lapsiaan kohtaan.

Keskimmäiset lapset muuttivat perhetukikotiin ja sen jäl-
keen sijaisperheeseen. Vanhin lapsi asuu jo omillaan. Lapsien 
pahoinpitelyistä hän sai 6 kk ehdollisen tuomion ja kahden 
vuoden koeajan. Vuoteen 2012 kuului erinäistä sekoilua Ruu-
susen omien sanojen mukaan. Ruususen nuorin lapsi syntyi 
vuonna 2012, mutta hänet otettiin huostaan heti syntymän 
jälkeen.

Hän meni myös naimisiin narsistin kanssa. Aluksi mies 
vaikutti hyvältä kumppanilta, mutta asiat muuttuivat kun he 
muuttivat asumaan yhteen. Ruususella ei saanut olla mitään 
omaa ja mies kontrolloi häntä täysin. Hän koki suhteessa 
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Ruusunen
Onnenkyyneleitä

henkistä, fyysistä, seksuaalista ja taloudellista väkivaltaa. 
Ruusunen elätti narsistimiestään ja velat tulivat hänelle. Jou-
lukuussa 2012 liitto narsistimiehen kanssa päättyi, kun mies 
lähti toisen naisen matkaan. Siihen aikaan voin henkisesesti 
huonosti. Se mitä tein lapsille oli väärin. Tänään voin parem-
min ja kiitos siitä kuuluu Salmirannan tuetulle asumiselle.

Vuoteen 2013 kuului myös sekavaa aikaa
Heinäkuussa 2013 Ruusunen alkoi viettää aikaa Jyväskylän 
keskustassa huonossa seurassa. Väärään seuraan hän joutui 
ystävättären miehen kautta. Tässä seurassa Ruusunen koki 
olevansa riitojenratkoja ja neuvoi muita. Ruusunen koki, että 
seura kuin seura kelpaisi, sillä muilla meni vielä huonommin.

Vuosi 2014 jatkui samalla kaavalla kuin edellinenkin. 
Ruusunen jatkoi keskustassa huonossa seurassa oloa. Tam-
mikuussa 2014 Ruusunen joutui itse rikoksen uhriksi, kun 
hänen kotiinsa murtauduttiin ja sieltä vietiin tavaroita. Täs-
tä hänelle tuli turvaton olo. Keväällä 2014 alkoi Ruususen 
syöksykierre huonompaan. Ruusunen ajatteli, että antaa kai-
ken mennä vaan, kyllä pystyn asumaan kadulla.

Vuokrat maksamatta
Ruusunen jätti tietoisesti vuokrat maksamatta päästäkseen 
eroon vanhasta asunnosta, johon liittyi paljon muistoja ja 
huonoja kokemuksia. Hän ei olisi saanut uutta asuntoa tilalle, 

koska hänellä oli jo asunto. Asunnosta poismuuttaessaan hän 
otti mukaansa vain omat henkilökohtaiset tavaransa ja lah-
joitti kaiken muun pois.

Ruusunen käy säännöllisesti psykologilla, mistä hänet 
neuvottiin Katulähetykselle, koska hän ei voi asua kadulla. 
Diakonialta ja pelastusarmeijalta Ruusunen sai pientä toivon-
kipinää elämäänsä. Hän mietti Katulähetyksen ja Betel-kodin 
välillä, mutta päätyi Salmirantaan kriisiasuntoon, missä hän 
asui kaksi kuukautta ennen kuin sai oman asunnon Salmiran-
nasta.

Psykiatrin mukaan Salmirantaan muuttaminen on ollut 
Ruususelle oikea ratkaisu. Sitä olisi Ruususen mukaan pitä-
nyt tarjota jo paljon aiemmin. Suurinta tukea Ruususelle on 
tarjonnut Salmirannassa juurikin tuettu asuminen. Hän kokee 
myös tärkeänä, että henkilökunta on arkipäivisin paikalla, ja 
että Salmirannassa on kameravalvonta. Oman asunnon hän 
kokee turvapaikkana. Henkilökunnan kanssa voi myös kes-
kustella tarvittaessa ja pyytää apua. Hän toivoo henkilökun-
nasta myös isä- ja äitihahmoa, sillä hänellä ei ole enää van-
hempia, ja sukulaisista vain nuorempaan siskoon hän pitää 
yhteyttä. Pääasiassa Ruusunen hoitaa itse asiansa.

Myös Salmirannassa järjestettävät yhteiset tapahtumat 
ovat olleet Ruususelle tärkeitä ja varsinkin perjantaisin jär-
jestettävä solu-ryhmä.

Säännöllisyyttä arkeen
Oman toimintakykynsä hän kokee tällä hetkellä hyvänä. 
Ruususella menee paremmin ilman miehiä. Miehet ovat aihe-
uttaneet hänen elämässään lisää ongelmia. Hän tehnyt paljon 
paperitöitä, jotta saisi omat tulonsa kuntoon. Ruusunen yrit-
tää keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Ruusunen myös yrittää 
löytää itselleen sisäisen rauhan. Hän on opetellut sanomaan 
ei, koska se on ollut aiemmin vaikeaa.

Oman arkensa hän yrittää pitää säännöllisenä. Heräämi-
nen on tiettyyn aikaan päivästä, kuten myös nukkumaanme-
no. Lääkkeidenotto myös rytmittää vuorokautta. Hänellä on 
kaksisuuntainen mielialahäiriö, vaikea masennusjakso, joka 
on pitkittynyt, sekä sopeutumishäiriö, joka ilmenee ahdistu-
neisuutena.

Sovituista menoista hän pitää kiinni, koska on tärkeää olla 
ajoissa paikalla. Tärkeänä hän pitää myös kodista huolehti-
mista, jota hän arvostaa paljon. Arkeen kuuluu olennaisena 
psykologilla käynti kahden viikon välein. Käynnit auttavat 
asioiden käsittelyssä ja elämässä eteenpäin pääsemisessä. 
Ruusunen käy myös pelastusarmeijalla säännöllisesti ja ker-

ran kuussa parturissa. Ruusunen viihtyy myös omassa ko-
dissaan ja keksii tarvittaessa tekemistä siellä, esim. lehtien 
lukemista ja tietokoneella oloa.

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä
Arkeen kuuluu myös sosiaaliset suhteet, mm. kolme vuotta 
nuorempaan siskoon, joka on tärkeä tuki Ruususelle. Myös 
ystävät, kaverit ja tuttavat kuuluvat hänen elämäänsä. Ruusu-
nen itse kokee olevansa sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. 
Hän tykkää osallistua erilaisiin asioihin. Salmirannassa hän 
osallistuu säännöllisesti perjantaisin järjestettävään solu-ryh-
mään ja muutenkin asumisyksikön viikko-ohjelma on hänelle 
tärkeä.

Pelastusarmeijalla käynti on myös tärkeä osa sosiaalista 
osallisuutta ja arkea. Ruusunen toimii myös tukihenkilönä ja 
auttaa tietämyksellään ja kokemuksellaan läheisiään liittyen 
laki-byrokratia ja lastensuojeluasioihin.

Salmirannassa asuminen on ohjannut Ruususta helluntai-
seurakunnan pariin ja erilaisiin tapahtumiin ja hän on koke-
nutkin hengellisyyden tärkeänä hänelle itselleen.

Tulevaisuus
Tulevaisuutta Ruusunen ei ole kovin pitkälle miettinyt. Hän 
yrittää tällä hetkellä saada oman elämäänsä järjestykseen. 
Hän totuttelee uuteen asuntoonsa ja tilanteeseen. Ruusunen 
haluaa enemmän panostaa läheisten ihmisten kanssa olemi-
seen ja haluaa laajentaa omaa elinpiiriään. Tukihenkilönä 
olemista hän haluaa ehdottomasti jatkaa, koska hän kokee 
oman tietämyksensä olevan muille hyödyksi. 

Ruusunen on sairaslomalla tammikuun 2016 loppuun asti, 
joten tällä hetkellä hän keskittyy saamaan oman arkensa kun-
toon. Ruusunen on saanut toistaiseksi voimassa olevan vuok-
rasopimuksen, jota pitää upeana asiana: ”Mahtavaa, upeeta. 
Minua varten uutta, minua varten remontoitua”. Hän jää 
usein miettimään ja ihmettelemään asuntoansa ”miten tuokin 
on rakennettu / remontoitu”.

Onnenkyyneleitä
Onnenkyyneleet tulee hänen miettiessään oman asumisensa 
järjestymistä näinkin hyvin. ”Salmirantaan kaipaisin kara-
okea, retkiä eri paikkoihin Jyväskylän ulkopuolelle, musiik-
kia, taidetta, runoja. Työntekijät ovat mukavia, ammattitaitoi-
sia, osaavia ja avuliaita”. On matala kynnys keskustella ”äiti 
ja isä” hahmoille, joillekin jotka katsovat perään. Toisten 
kanssa tulee paremmin juttuun, yksi hyväntahtoinen sähläri,  
valonlapsi, toiset syvällisiä kuuntelijoita. He auttavat byro-

kratiassa, saa soittaa toimistolta asiakaspuheluita, tarvittaessa 
saa yhteyden esim. Psyk. pkl., käytännön apua esim. ruoka-
pankkihaut ja lampun laitto.

Nurmelassa oli mukava käydä grillaamassa ja haluaisinkin 
tällaista lisää eri yksiköiden välille Katulähetyksellä. Voisi 
tutustua muiden yksiköiden toimintoihin, muutenkin kuin 
netistä.

Lopuksi Ruusunen haluaa todeta Tommy Tabermannin sa-
noin: ”Rakkautensa kokoinen jokainen on. Onnea voi vain 
jakaa, vain murrettu leipä on kokonainen leipä”.

Haastattelu: 
Janne Oijennus ja Mira Luomala

Rakkautensa kokoinen jokainen on. 
Onnea voi vain jakaa, vain murrettu 
leipä on kokonainen leipä” Tommy Tabermann
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HILKKA-järjestelmä käyttöön
Tänä syksynä yhdistyksessämme otetaan käyt-
töön FastROI Oy:n HILKKA-toiminnanohjausjär-
jestelmä. Järjestelmässä on työajanseuranta, 
työvuorosuunnittelu (Ensiaskel ja Nuortentalo 
Katutaso), asiakasrekisteri, yhteiset ja yksik-
kökohtaiset kalenteritoiminnot sekä tiedosto-
jen hallinta. HILKKA-järjestelmä korvaa ny-
kyiset ”BASE” ja ”Movenium”-ohjelmat.

Ohjelman löytämisen tarve nousi ennen kaikkea 
asumispalveluissa, joissa on jo jonkin aikaa etsitty 
toimivaa, käyttökelpoista asiakasrekisteriohjel-
maa. Tavoitteena on palvelun laadun nostaminen 
mm. yhteisten palvelusuunnitelmien, ajantasaisen 
tiedonvälittymisen ja helposti poimittavien raport-
tien avulla. Kun tutustuimme HILKKA-ohjelmaan, 
havaitsimme sen palvelevan myös em. lisäksi 
muuta toiminnanohjausta. Käyttöönotto on por-
rastettu siten, että alkuvaiheessa, lokakuun alus-
ta alkaen otetaan käyttöön työajanseuranta koko 
organisaatiossamme, ja loppuvuodesta vaiheit-
tain asiakasrekisteriohjelma asumisyksiköissä.

Erkki Keski-Lusa

FastROI HILKKA -toiminnanohjausjärjestelmä 
työn tekemisen tueksi

HILKKA-järjestelmä myös kuntien käytössä
FastROI Oy:n HILKKA-ohjelmaan on saatavilla 
myös HILKKA Mobiili -laajennus, jota käytetään 
eritoten kotihoitopalvelua tuottavissa yrityksissä 
ja kuntien kotihoidossa. HILKKA Mobiili kotihoito 
voidaan integroida kunnissa käytössä oleviin po-
tilas- ja työajansuunnittelujärjestelmiin (Effica, 
Pegasos, Titania MD) sekä sähköiseen ovenavauk-
seen. HILKKA-ohjelma on päivittäisessä käytössä 
80 kunnassa. Näissä kunnissa palvelusuunnitelmat 
tulevat kunnan järjestelmästä, kuten Pegasos tai 
Effica. Palvelusuunnitelma on alustava työohje siitä, 
kuinka asiakkaiden luona on ajateltu käydä. Toimin-
nanohjausjärjestelmä käyttää Titania-järjestelmän 
tuottamia tietoja henkilöstöresursseista, jonka 
jälkeen käynnit suunnitellaan uudestaan erityisen 
optimointialgoritmin avulla. Käytännössä katsotaan 
kuka hoitaja osaa tehdä asiakaskäynnin vaatimia 
tehtäviä. Samalla optimoidaan reittejä asiakasvaa-
timusten puitteissa. Liikkumiseen käytettävä aika 
pyritään tätä kautta minimoimaan. Välitöntä asia-
kastyöaikaa on saatu lisättyä keskimäärin 20 %.

Mikko Hassinen 

FastROI Oy

Sopimus syntyy. Katulä-
hetyksen toiminnanjohta-
ja Usko Hintikka ja Mikko 
Hassinen FastRoi Oy:stä.

Hallituksen blogi - Erkki Arvaja

Jyväskylän Katulähetys on vuodesta 1953 alkaen 
ollut yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon, 
kristilliseltä pohjalta toimiva yhdistys. Vuosien 
mittaan 8-paikkaisesta veljeskodista (Kilpisen-
katu) toiminta on laajentunut siten, että tällä 
hetkellä Jyväskylän kaupunki ostaa tuetun asu-
misen palveluksia 184 asuntoon. (720 000 eu-
roa/vuosi) Vuorokausihinnaksi tulee noin 12 eu-
roa.  Tähän sisältyy myös Ensiaskeltoiminta. 

Kaikkiaan yhdistyksellä on kaupungin alueella 221 
vuokra-asuntoa, joista 76 on soluasuntoja, 103 
yksiöitä, 37 kaksioita ja 5 kolmioita. Ne sijoittu-
vat kahdeksaan eri yksikköön. Kaikissa yksiköis-

sä on avoin päihteetön päiväkeskus, Myös sosiaalista isän-
nöintiä pyritään järjestämään resurssien ja tarpeiden mukaan.

Vuokrat muodostuvat omakustannusperiaatteen mukaan 
talon todellisista hoitokuluista ja tasatuista lainojen hoitoku-
luista. Asumispalvelut tarjoavat asukkailleen tuetun, viihtyi-
sän ja elämän tilanteeseen sopivan kodin ja mahdollisuuden 
osallistuvaan asumiseen. Katulähetyksen tuetun asuminen 
askelmatoimintamallissa pyritään turvaamaan kunkin asuk-
kaan sen hetkiseen tilanteeseen mahdollisimman tarkoituk-
senmukainen asuinmuoto.

Oma asunto on lähtöruutu uuden elämän alkuun. Tuetussa 
asumisessa hyvä vertaistuki on tärkeä osa eheytymistä. Katu-
lähetyksen työntekijäiden mottona on, että jokainen tarvitsee 
”lämpöä, hyväksyntää ja rakkautta”. Tukiasuminen tarkoittaa 
sitä, että ihmisellä on koti, jossa häntä tuetaan päämäärätie-
toisesti kohti itsenäistä asumista.

Vuosittain Katulähetys asuttaa runsaat 300 henkilöä, jois-
ta kolmasosa tarvitsee tukea elänsä loppuun saakka. Naisasi-
akkaita on jo lähes kolmasosa.

Oma kiinteistö Sepändulta
Veljeskotityötä pyrittiin 1960-lvuulla päämäärätietoisesti te-
hostamaan ja laajentamaan. Uuden ison kiinteistön hankki-
minen Sepänkadulta oli merkittävä tapahtuma. Veljeskodin 
siirryttyä Taka-Keljoon, Etappiin, mukaan tuli voimakkaasti 
tuettu asuminen, johon liittyi kiinteästi päiväkeskustoimin-
ta. Jyväskylän kaupunki lisäsi avustusta huomattavati Jorma 
Soinin ollessa päiväkeskustoiminnan puuhamiehenä. Soinin 
pyrkimyksenä oli järjestää paikka, jonne päihdeongelmainen 
ihminen voisi tulla olemaan ja tekemään elämään kuuluvia 
asioita, jos sattui olemaan selvänä. Päiväkeskuksen tuli olla 
kasvua tukeva virikkeellinen ympäristö, vaihtehto juomisel-
le. Päiväkeskuksessa ei voinut yöpyä.

Vuoden 1987 alusta voimaan tullut päihdelaki velvoitti 
kuntia järjestämään päihdehuollon tarvetta vastaavaksi. Jy-
väskylässä yhteistyö Katulähetyksen ja kaupungin kanssa 
toimi jo tuolloin hyvin. Ja siitä se on kehittynyt nykytasoon 
upeiden työntekijöiden avulla.

Katulähetys tarjoaa asuntoja ensisijaisesti jyväskyläläi-
sille henkilöille, jotka elämäntilanteensa vuoksi tarvitse-
vat tukea asumiseen, syitä esim. asunnottomuus, päihde- ja 
mielenterveysongelmat, rikostaustaisuus. Muista kunnista 
asukkaita voidaan ottaa, mikäli yksiköissä on tilaa ja kun-
ta solmii asumispalvelusopimuksen Katulähetyksen kanssa. 
Katulähetyksen koulutetut työntekijät hoitavat asiakkaitaan 
lämmmöllä ja sydämellä.

Erkki Arvaja

Tuettua asumista tarvitaan Jyväskylässä

•	 ”En	oo	miettinyt	pois	muuttoa	kun	pelkään	
sitä	yksinäisyyttä...”	

•	 ”Kaipaisin	sellasta	yhteisöllisyyttä	kun	ei	
tuolla	kerrostaloissa	tutustuta	naapurei-
hin...”		

•	 ”Jos	muutan	pois,	mää	varmaan	ryyppäisin	
itteni	hengiltä	tai	sitten	tulis	kaikkia	muita	
(sosiaalisia)	ongelmia	niinku	raha-asiat	ja	
sillee...”		

•	 ”Lääkkeet	jäi	hakematta...	alkoholi	ja	huu-
meet...	psykoosit	ja	mielisairaalajaksot.	
Päihteet	aiheutti	rikoksia.	Kun	diilasin	huu-
meita,	oli	päihteitä	aina	tarjolla...	vankilas-
sa	laitostuin...	talous	oli	aina	rempallaan”	.			

•	 ”Jaksaminen,	aloitekyvyttömyys,	
pakkoajatuksia,	päihteet	aamus-
ta	iltaan	yksin	asuessani.”	

Muutama nykyisen asiakkaan mielipide tuetusta asumisesta.
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