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15.12. klo 9. Kahvitus ortodoksiseurakunnan tiloissa.

Muistokirjoitus
Pentti Lehtinen
24.11.1955 – 12.11.2017

Yksi on meistä pois, Lehtisen Pentti!
Pentti ei tule enää päiväkeskukseen
aamulla lukemaan lehteä. Ei tule Jypin
vieraspelipäivänä jännittämään kanssamme oman joukkueen menestystä.
Ei tule pullakirkkopäivinä avustamaan
leipien teossa. Tätä voisi jatkaa loputtomiin. Me kuuluimme kaikki yhteen.
Pentti oli hyväntahtoinen, herkkä ja
hiljainen mies. Pentti oli auttavainen ja
monessa päiväkeskuksen tapahtumassa
mukana. Pentti kävi myös Jyväskylän
seurakunnan järjestämässä Seniori-foorumissa Sepänkeskuksessa. Siellä hän
puuhasti tilajärjestelyjen parissa ja jäi
myös tilaisuuteen kuuntelijaksi.
Yksi asia meni kaikkien asioiden edelle.
Jypin kotipelit. Pentti oli tuttu näky Jypin
kotimatseissa ja oli vankkumaton Fani.
Hänen täytyi olla tosi kipeä, jos hän ei
ilmestynyt jäähallille, johon hän osti
kausikortin vuosi vuodelta.
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Pentillä oli laaja tuttava- ja ystäväpiiri
politiikan, liikemiesten, urheilumaailman, sekä eri seurakuntien piireistä.
Heitä hän tapasi ja vaihtoi kuulumisia
eri tapahtumissa. Yksi ystävä, johon
Pentti oli tutustunut, oli Jumala. Hän
kunnioitti Jumalan sanaa. Hän ei koskaan kieltänyt Jeesusta. Pentti ymmärsi,
että on aika syntyä ja on aika kuolla, ja
että syntyessä on päivämme luetut.
Psalmi 139:24
Ja katso, josko minussa on väärä tie ja
ohjaa minut ikuiselle tielle.
Rakkaat omaiset ja läheiset.
Hän on poissa.
Hän paljon ajatteli.
Hän vähän puhui.
Hän pieni oli kooltaan mutta suuri sydämeltään.
Lämmin osanotto surussanne.

Joulun aika taas lähestyy ja se pitää
sisällään monenlaista touhua ja
tekemistä, hyvin arkisia asioita, ja
myös yhden meille tärkeän asian,
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
syntymäjuhlan.

Pääkirjoitus

T

ämä kulumassa oleva vuosi on ollut henkisesti
erittäin kuormittava Jyväskylän Katulähetyksen
työntekijöille. Tilanne on aiheuttanut monenlaista epävarmuutta työntekijöiden ja koko Katulähetyksen eri toimintojen osalta.
Toiminnanjohtajan johdolla kokoontunut tiimi pohti,
kuinka selvitään tästä vaikeasta tilanteesta. He laativat esityksen jonka sitten veivät eteenpäin Jyväskylän kaupungin
asioista päättäville henkilöille. Vastauksia on saatu ja ne
näyttävät myönteisiltä kaupungin suhtautumisessa Katulähetyksen tekemään työhön.
Olemme joutuneet käymään yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa. Onneksi tilanne on parantunut ja
mitään henkilöstölle ikäviä asioita ei jouduttu tekemään.
Neuvottelut koskivat enimmäkseen eri toiminta-alueiden
työntekijöiden tiimien muodostamista. Kaikkien ominaisuudet, niin tiimin jäsenten ammattitaito kuin henkilökohtaiset taidot, tulevat kokonaisuuden kannalta palvelemaan
parhaiten niitä, joiden kanssa työntekijämme työskentelevät.
Tiimityöskentely ei ole kovinkaan uusi asia, nimittäin
vanhin tiimi aloitti jo varhain. Aikojen alussa oli merkittävä tiimi, johon kuuluivat, Isä, Poika ja Pyhä Henki, joita
kutsutaan myös nimellä Kolmiyhteinen Jumala.
Heidän ”yhteistoimintaneuvottelut” koskivat kaikkia
maailman ihmisiä: ensimmäisestä ihmisestä alkaen ja meidänkin jälkeen tulevia tämän ajallisen ajan loppuun saakka.
Niissä neuvotteluissa tehtiin ihmisjärjelle käsittämättömiä
asioita. Ensimmäiseksi päätettiin että Jeesus jättää Taivaan
Kirkkauden ja saapuu alas tänne maailmaan. Varmaankin
toiseksi päätettiin, kuinka tämä tapahtuisi. Kolmanneksi,
enkeli Gabriel ilmoitti Marialle, että hän on saanut armon
Jumalan edessä ja tulee synnyttämään pojan, ja nimeksi on
annettava Jeesus.
Jeesus tuli, että meillä olisi elämä, Jeesus kuoli, että
meillä olisi syntien anteeksi saaminen ja myös pääsy Taivaan kirkkauteen. Hän tuli meidän syntisten Pelastajaksi
ja Vapahtajaksi.
Taivaan kirkkauteen ei kuitenkaan pääse tiimin mukana
luiskahtamaan, vaan on tehtävä henkilökohtainen ratkaisu
Jeesuksen puoleen.
Sydämellinen kiitos ja Jumalan Siunausta kaikille työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja suurelle vapaaehtoisten joukolle.

Pekka
Arposuo
Tiimityöskentelyä

Pekka Arposuo puheenjohtaja
Ensiaskeleen väki

Jyväskylän Katulähetys ry

Vapautetut
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Asumispalvelut
tiimitoimintamalliin

Tulin vuonna 2014 toukokuussa Katulähetykseen töihin asumisen palvelujen kehittämistehtäviin. Sinä vuonna aloitimme prosessityöskentelyn, jonka tuloksena asumisyksikköihin
saatiin kuvattua palveluprosessit.

S

Yhdistyksemme aloitti asunnottomuustyön Jyväskylässä olympiavuonna 1952, kun
Kilpisenkadulle avattiin Veljeskoti, joka tarjosi yösijan neljälletoista kodittomalle
miehelle. Tämä työ on jatkunut 65 vuoden ajan tarjoten mahdollisuuksia asunnottomille, joilla on ollut vaikeuksia saada tavallista vuokra-asuntoa erilaisten asumiseen vaikuttaneiden haasteiden takia.

H

yvä yhteistyö Jyväskylän kaupungin kanssa on mahdollistanut toiminnan kehittämisen ja kasvavaan
tarpeeseen vastaamisen. Tällä hetkellä pystymme
tarjoamaan ensisuojassa yösijan kymmenelle yöpyjälle, sekä
asunnon 204 asukkaalle.
Yhteiskunnan
muutokset,
tulevaisuuden
näkymät ja kaventuneet resurssit haastavat meitä kehittämään
palvelukokonaisuutta.
Kehitystyön
tuloksena toteutamme ensi vuoden alusta alkaen ensisuojan,
vastaanottoasuntojen sekä päihteettömän ja Asunto ensin
-tyyppisen tuetun asumisen palvelut uuden tiimitoimintamallin pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimimme jatkossa neljästä alueellisesta toimintayksiköstä käsin:

•
•
•
•

Ensiaskel asumispalvelutiimi tarjoaa ensisuojan palvelut ja työskentelee Ensiaskeleen asuinympäristössä.
Eteläinen asumispalvelutiimi työskentelee Rasilan,
Salmirannan ja Takalaittoman asuinympäristöissä.
Läntinen asumispalvelutiimi työskentelee Etapin,
Köhniön ja Myllyjärven asuinympäristöissä.
Pohjoinen asumispalvelutiimi työskentelee Kalliomäen, Koluntie 99:n ja Toivonlinnan asuinympäristöissä.

Tämä muutos mahdollistaa sen, että pystymme edelleen
tarjoamaan asunnottomalle yösijan, palveluohjauksen, asunnon ja sen säilymiseen tarvittavan asiakaslähtöisen sekä pal-

velusuunnitelmaan perustuvan tuen. Muutoksen tavoitteena
on myös vahvistaa palvelutoimintaamme, kun tiimien monipuolinen osaaminen ja vahvuudet saadaan jaettua entistä laajemmin työskentelyn laadulliseen kehittämiseen.
Osa asukkaista on ilmaissut huolensa siitä, miten tämä
muutos tulee vaikuttamaan asuinympäristön turvallisuuteen,
asumiseen ja arjessa tarvittavan tuen saamiseen. Itse ajattelen, että tilanne ei muutu niin paljon, että tästä muutoksesta
tarvitsisi olla huolissaan. Asumispalvelutiimit jakavat resurssiaan siten, että työntekijöiden työpanos kohdistuu edelleen tasaisesti ja tarvelähtöisesti jokaisen asuinympäristöön.
Työntekijän tavoittaa päiväkeskuksissa sovittuina aikoina, ja
kun he toimivat toisaalla, he ovat vain puhelinsoiton päässä.
Jokainen saa tarvitsemansa tuen oman tarpeensa mukaan ja
itsenäistä asumista tukevat myös asuinympäristön yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet ja yhteinen toiminta. Jatketaan tästä
eteenpäin luottavaisin mielin ja toisiamme tukien.
”Eletty eilinen päivä,
tämä päivä tähän saakka,
neuvon Jumala huomiseen pitää”.
- Juho Kusti Paasikivi, 1952
Teksti:Ville-Veikko Lampinen

Lue lisää
tiimeistä
alta!
keskiaukeam

Erkki
Keski-Lusa
Katulähetyksen
asunnottomuustyön
kehityspolkuja,
tätä päivää
ja vähän tuleviakin

Teksti: Erkki Keski-Lusa

Asumispalveluiden tiimityöskentelyä. Vasemmalta Kaarina Pihlaja, Sirkka-Liisa Puoliväli, Petri Mäkinen, Ari Kivinen ja Katja Hartikainen. Pöydän
toisella puolen Ville-Veikko Lampinen, Anne Rantonen, Helena Konttinen, Markus Taipale ja Hanna-Riikka Alasippola.
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Jyväskylän Katulähetys ry

euraavana vuonna tietoomme tuli, että Jyväskylän kaupunki aikoo kilpailuttaa asumisen palvelut.
Aloimme valmistautua siihen, kehitystyö suuntautui välineiden ja osaamisen vahvistamiseen.
Hankimme Hilkka-toiminnanohjaus- ja asiakasrekisteriohjelman, kameravalvontalaitteistot asuinympäristöihin ja
koulutimme – ja koulutamme yhä työntekijöitämme. Asukkaita on otettu mukaan asumisen kehittämiseen; asukasraatitoiminta käynnistettiin toukokuussa 2016. Nettipohjainen
asuntohakemus avattiin kotisivuillemme ja asukasehdokkaiden koordinaatio keskitettiin Myllyjärven työntekijöille.
Lomakkeita ja joitakin käytäntöjä on pyritty yhdenmukaistamaan. Reilu vuosi sitten käynnistettiin asunto ensin -periaatteella toimiva Köhniön asunnot, jossa on 12 asuntoa
päihteitä käyttäville asiakkaille. Tämän tyyppinen toiminta
on osoittautunut tarpeelliseksi, joskin resurssien pienentyessä sen tarjoaminen on muuttunut hyvin haasteelliseksi.
Kiinteistöjen osalta järjestömme on joutunut tekemään
ratkaisuja, jotka eivät ole olleet helppoja; syinä ovat olleet
kiinteistöjen epäkäytännöllisyys ja remonttitarpeet. Nurmelan asumisyksiköstä luovuttiin, tilat myytiin pois syksyllä 2016. Salmirannan kerrostalot myytiin tänä syksynä,
mutta ne vuokrattiin ostajalta kahden vuoden määräajaksi,
jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Näin ollen
ensi vuonnakin asumispaikkoja tulee olemaan 214, joista
kaksi on kaupungin vuokraamaa vastaanottoasuntoa.
Toimintaympäristö on käymässä yhä vain haastavamammaksi. Huumeiden käytön yleistyminen ja yhä nuorempien
käyttäjien lisääntyminen näkyy palveluissamme. Viimeisten vuosien aikana myös mielenterveyskuntoutujien osuus
asumispalveluissamme on kasvanut yhä suuremmaksi.
Erittäin valitettava ilmiö on se, että ihmisiä passitetaan laitoshoidosta suoraan asunnottomaksi ja Ensisuojaan. Niinpä pahimmillaan Ensisuojan asiakkaista 100 % on ollut
mielenterveysdiagnoosi. Heille pitäisi olla tarjolla aivan
toisenlaisia asumisen palveluja. Toivottavasti tähän tullaan
kaupungissamme kiinnittämään huomiota ja korjaamaan
asia.
Vuonna 2017 asumisen kehittäminen on tapahtunut
Ville-Veikko Lampisen johdolla. Olemme siirtymässä yksikkö- ja asemapohjaisesta toimintamallista tiimivalmennukselliseen toimintatapaan. Tulevan vuoden 2018 alusta
lähtien Ville-Veikko aloittaa asumispalvelupäällikkönä
hoitaen kuitenkin myös nykyisen tehtävänsä Ensiaskeleen
tiimivastaavana. Asumisen tuen tulee tarjoamaan neljä
tiimiä, Ensiaskel-, eteläinen, pohjoinen ja läntinen tiimi.
Paljon on siis tapahtunut. Asumisen tuen työntekijät ovat
venyneet ja antaneet suuren panoksen, jotta toiminta kehittyisi laadultaan niin, että pystymme paremmin vastaamaan
muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Siitä iso kiitos
jokaiselle!

Vapautetut
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Asunnottomien yö
17.10.2017

Katulähetyksen asukasraati
Asukasraadilla tarkoitetaan asumispalveluiden käyttäjistä koostuvaa ryhmää, joka
keskustelee suoraan palvelun järjestävän tahon kanssa.

A

sukasraadin tarkoitus on antaa suoraa palautetta ja
kehittämisehdotuksia palvelun järjestäjälle, osallistua keskusteluun palvelun tuottajan ja muiden
kehittämisessä mukana olevien kanssa sekä tuoda
uusia ideoita palvelujen suunnittelu- ja kehittämisprosesseihin. Palvelujen käyttäjät otetaan aidosti mukaan kehittämistyöhön ja suunnitteluun.
Yksiköt valitsevat itse edustajansa

Valinnat tapahtuvat tammikuun aikana yksikön yhteisissä kokouksissa. Edustajan edustuskausi kestää yhden (1) vuoden.
Ehdokkaaksi voi ilmoittautua asukas itse, tai asukkaat voivat
ehdottaa henkilöä, joka on antanut suostumuksensa ehdokkuuteen. Myös työntekijät voivat kysellä mahdollisia ehdokkaita etukäteen. Ehdokkaiden tulee olla tiedossa viikko ennen
asukaskokousta (porinaa, tms. yhteistä kokoontumista, jossa
valinta tehdään). Yksikön ilmoitustaululla tulee olla viikkoa
ennen kokousta kutsu, jossa kerrotaan edustajien valinnasta
asukasraatiin. Samassa kutsussa tulee kertoa ehdokkaiden nimet. Jos on useampi ehdokas, kokouksessa äänestetään.

raadin edustajien kanssa. Jo kyselyä suunniteltaessa raatilaiset halusivat ottaa aktiivisen roolin niin kyselyn suunnittelun
kun myös toteuttamisen suhteen.
Kyselyyn on yhdessä valittu mahdollisimman selkeitä elämään, asumiseen ja asumisen tukeen liittyviä kysymyksiä.
Kysymysten tarkoituksena on pysähtyä hetkeksi miettimään
omaa elämänvaihetta, asumista ja siihen liittyvän tuen tarpeita.
Vastausten tarkoituksena on palvella sekä vastaajaa itseään että myös asumisen ja asumisen tuen tarjoajan toiminnan
kehittämistä. Kysymykset on pyritty tekemään mahdollisimman selkeiksi ja asiakastyytyväisyyttä kartoittaviksi. Asukasraadin jäsenet toteuttavat kyselyn omissa asuinympäristöissään.
Vuoden 2017 asukasraadin kokoonpano

Aarre Mäki, Kalliomäki. Olavi Mäki, Salmiranta. Antti Viljanen, Köhniö. Pekka Ylkänen, Myllyjärvi. Markku Tähti, Takalaiton. Jukka Alvari Lahtinen, Ensiaskel. Esko Hautamäki,
Kalliomäki. Tarmo Pekkanen, Etappi.

Asiakastyytyväisyyskysely

Teksti: Jari Helppolainen

A

sunnottomien yö -tapahtuma järjestettiin asukkaiden, työntekijöiden, vapaaehtoisten, Yhdessä ei
olla yksin- ja Missä mennään Miehet -hankkeiden
sekä Ehyt ry:n voimin.
Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut. Ilmapiiri oli avoin,
sekä lämmin kurjasta säästä huolimatta. Illan aikana vieraili
monenmoista tuttua ja tuntematonta kulkijaa. Tapahtumaan
osallistui mm. alueen naapureita, Katulähetyksen asukkaita
ja työntekijöitä muista yksiköistä, kaupungin työntekijöitä,
sekä tietysti asunnottomia. Jopa muutama asukashaastattelu
ja hakemus tehtiin illan tiimellyksessä. Yhteensä vieraita illan aikana kävi arviolta 150.
Tarjolla oli kahvin ja pullan lisäksi kanapaellaa, jota nälkäiset saivat ruokailujen jälkeen vielä halutessaan mukaansa.
Juomatarjoilusta huolehdittiin alkoholittoman drinkkibaarin,
sekä mehutarjoilun muodossa. Illan musiikista vastasi Köhniön asukas taidokkaalla haitarinsoitollaan. Tapahtumassa
oli myös ilmainen parturi Hüseyin Yiğit parturiliike Alaiyesta, jolla riitti tyytyväisiä asiakkaita pitkin iltaa jopa niin,

ettei meinannut kahville ehtiä. Lisäksi perheen pienimmille
ja miksei isommillekin oli postikortinkirjoituspiste, jossa sai
askarrella lämpimät terveiset asunnottomille.
Ihmiset olivat liikkeellä avoimin ja uteliain mielin, tulivat rohkeasti juttelemaan, kohtasivat ihmiset ihmisinä ja
jättivät omat mahdolliset ennakkoluulot unholaan. Saimme
lahjoituksena runsaasti takkeja Partioaitalta (lahjoita takki
asunnottomalle -kampanja) ja ihmisiltä mm. villasukkien ja
lapasten muodossa. Näitä on jaettu niitä eniten tarvitseville
tapahtumassa ja tapahtuman jälkeen. Illan aikana tehtyjä postikortteja on liitetty lahjoitettaviin villasukka- ja lapaspaketteihin ja näin saanut monien kätösten sekä jalkojen lisäksi
lämpöä myös mielelle.
Teksti:
Hanna-Riikka Alasippola
Markus Taipale

Kuva: Jari Helppolainen

Asukasraadin loppuvuoden suuria haasteita on vuoden 2017
asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Tämän vuoden
asiakastyytyväisyyskysely on laadittu yhteistyössä asukas-

Jyväskylän Katulähetys ry järjesti Asunnottomien Yö -tapahtuman 17.10 Köhniönkatu 2 -asunnoilla. Köhniönkatu 2 -asunnot ovat asunto ensin -mallin mukainen
asumisympäristö. Köhniöllä asuu 12 eri taustaista, moniongelmaista ihmistä, joiden arjessa työntekijät ovat tukena.

Raatilaisia kuvassa vasemmalta Tarmo Pekkanen, Olavi Mäki, Pekka Ylkänen ja Aarre Mäki.
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Vapautetut
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Alueellinen
asumispalveluiden
tiimitoimintamalli
1.1.2018 alkaen

Ensiaskel-asumispalvelutiimi (61 asiakasta)
•

Tiimivastaava Ville-Veikko Lampinen.

•

Ensisuojan toiminnasta vastaava sairaanhoitaja Susanna Kujanpää.

•

Asumisen ohjaajat Ari Kitinoja, Teemu Toivanen,
Niina Lassuri, Petri Arho, Marja Hartikka ja Satu
Mäkinen.

•

Ohjaajien työparit Mertsi Florin, Gunnar Manner,
Pasi Matikainen, Arto Kesonen ja Ari Parhiala.

•

Siistijä Tuula Ahokas.

ä,
Ville-Veikko Lampinen, Marja Hartikka, Susanna Kujanpä
Kitinoja.
Ari
ja
Florin
Mertsi
,
Kesonen
Pasi Matikainen, Arto

•

Ensisuoja 10 paikkaa

•

Kalliomäki 14 asuntoa

Pohjoinen asumispalvelutiimi (35 asiakasta)

•

Ensiaskel-asunnot 50 asuntoa

•

Toivonlinna 8 asuntoa

•

Tiimivastaava Sirkka-Liisa Puoliväli.

•

yksi vastaanottoasunto

•

Koluntie 99 12 asuntoa

•

Yksi asumisen ohjaaja.

•

8 + 5 työntekijää

•

Yksi vastaanottoasunto

•

2 työntekijää

Sirkka-Liisa Puoliväli

Ensiaskel
asumispalvelutiimi

Pohjoinen
asumispalvelutiimi

Läntinen asumispalvelutiimi (53 asiakasta)

Läntinen
asumispalvelutiimi

•

Tiimivastaava Hanna-Riikka Alasippola.

•

Asumisen ohjaajat Petri Mäkinen, Katja Hartikainen
ja Markus Taipale.

Eteläinen
asumispalvelutiimi
ja Petri Mäkinen
Markus Taipale, Hanna-Riikka Alasippola, Katja Hartikainen
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•

Etappi 15 asuntoa

•

Rasila 4 asuntoa

•

Köhniö 12 asuntoa

•

Salmiranta 32 asuntoa

•

Myllyjärvi 25 asuntoa

•

Takalaiton 28 asuntoa

•

Pupuhuhta 1 asunto

•

Laikuttajantie 1 asunto

•

4 työntekijää

•

3 työntekijää

Jyväskylän Katulähetys ry

Eteläinen asumispalvelutiimi (65 asiakasta)

Vapautetut

Kaarina Pihlaja, Anne Rantonen ja Helena Konttinen

•

Tiimivastaava Helena Konttinen.

•

Asumisen ohjaajat Kaarina Pihlaja ja Anne Rantonen.

9

Kuva: Johannes Tapper

Päivi & Jarmo Tapper

Tuomo Rinne

Asiakkaasta työntekijäksi
Olen aiemmin kirjoittanut pari artikkelia Vapautetut-lehteen omasta elämästäni. Olen siis kokenut kuinka päihde ja muu maailma vievät mennessään jos antaa tilaisuuden. Olen asiakkaana
kokenut Katulähetyksen tuen merkityksen todella suureksi avuksi raitistumisen polulle. Katulähetykseltä olen saanut uuden alun sille elämälle,
joka oli heitetty jo roskakoriin. En halua kerskailla tai mielistellä millään tavalla, vaan haluan sanoa suoraan ja rehellisesti sen mitä sydämelläni
on Katulähetystä kohtaan.

V

apautuminen päihdeongelmasta ei ole aivan yksiselitteinen asia, vaan se vaatii paljon motivaatiota
sekä paljon tukea. Tukea ihminen tarvitsee kokonaisvaltaisesti jokaiselle eri osa-alueelle niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti kuin hengellisestikin. Tätä
tukea jokainen jossakin määrin tarvitsemme. Auttamisen
kentällä Katulähetys antaa mahtavan tuen asiakkaalle, joka
vielä kärsii päihdeongelmasta tai on syrjäytynyt. Katulähetyksen arvomaailma, joka perustuu kristilliseen arvopohjaan
antaa jokaiselle vielä toivon. Tämän toivon minäkin olen saanut pitkän matkan kulkijana.
Katulähetyksen asiakkaana olen kokenut ystävällisen ja
arvostavan ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Vapautuminen
päihdeongelmasta on ainutlaatuinen kokemus, mutta raittiina
pysyminen vaatii erityisesti työskentelyä, sillä eihän yksikään kasvi kasva ilman hoitoa. Paras työskentely löytyy itsensä tutkimisesta, sillä eihän kukaan ulkopuolinen näe tunnetilojamme tai ajatuksiamme, jos emme niistä ääneen puhu.
Avoimen kommunikoinnin avulla voimme välttää monta
yhteentörmäystä niin työelämässä kuin ihmissuhdeasioissa.
Jokainen yksilö on arvokas ja jokaisella yksilöllä on oma parantava vaikutuksensa. Tätä kaikkea olen kokenut Katulähetyksen asiakkaan roolissa.
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Työntekijäksi sain kutsun sydämmessäni

Monesti mietin onko minusta ja miksi ei olisi työntekijäksi. Kynnys oli kasvanut todella suureksi, koska itseluottamus
ei ollut kohdallaan. Lopulta hakeuduin monien rukousten ja
pohdintojen pohjalta Katulähetykselle. Sain paikan, jossa
aloitin ensin työkokeilun ja myöhemmin oppisopimuskoulutuksen. Koin valtavan suurta siunausta elämäni matkalla.
Asukkaan roolista työntekijän kenkiin oli suuri hyppy tuntemattomaan, mutta koen kuitenkin saaneeni viisautta työhöni
jo omalta kokemukselta sekä mahtavalta työyhteisöltä.
Oppisopimuksen päättyessä olin hetken aikaa työtön, mutta sydämessäni oli kova palo jatkaa opintoja sekä työskentelyä Katulähetyksellä. Tähän paloon vastasin hakeutumalla
opiskelemaan ja pääsinkin melko pian koulunpenkille. Sain
myös kesäksi työtä Katulähetykseltä, joka poiki minulle koulutuksen työssäoppimispaikan.
Helppoa elämää ei ole luvattu, mutta askeleet ovat hyvin
paljon keveimpiä ilman suurta riippuvuutta. Ihmisenä me
emme tule mestareiksi, mutta voimme kuitenkin jokainen
osaltamme tehdä jotakin merkittävää ja mieleenpainuvaa
työssämme. Katulähetyksen asuntoja on ympäri Jyväskylää,
mutta siitä huolimatta suuren työyhteisön lämminhenkinen
ilmapiiri pysyy yllämme, kun kohtaamme työtovereitamme.
Arvostan suuresti Katulähetyksen merkitystä omassa elämässäni, sillä työyhteisö ja asiakkaat ovat niin rikkaita aarteita.
Tämän olen kokenut vuosien varrella Katulähetyksen työssä
Katulähetyksen taivalta olen tallannut yli kymmenen
vuotta ja olen jokaisesta vuodesta kiitollinen kaikille asiakkaille ja työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille!
Teksti: Tuomo Rinne

Jyväskylän Katulähetys ry

Herra auttoi askel askeleelta
Herra johdatti Jarmo Tapperin Jyväskylän Katulähetykselle asumaan Kytökadulle kesällä -92. Hän
meni naimisiin Päivin kanssa marraskuussa -92.
Seuraavassa jotakin siitä, miten kaikki oikein tapahtui.

J

armo muistelee: ”Kun tulin Jyväskylään vuonna -92, ei
ollut asuntoa. Tulin ”Nokalta”, vankilasta. Olin asunut
Lahdessa vuodesta -72. Lahdessa ehdin olla noin 20
vuotta. Se oli enemmän ja vähemmän juopotteluaikaa.
Olin ostanut kahden hengen teltan, kun pääsin vankilasta.
Ajattelin, että ei sieltä Jyväskylästä kuitenkaan irtoa asuntoa
tai parakkipaikkaa. Sanoin Päiville, että nukutaan teltassa,
jos ei kämppää irtoa. Päivi ei ajatuksesta riemastunut, eikä
olisi suostunut telttaan tulemaan. Ajatella, niin hyvä teltta!
Olinhan nukkunut Lahdessa yhden syksyn lasikuitulaatikossa. No, se oli kylmää touhua. Vieläkin muistuvat horkkayöt
ja vapina mieleen.
Olin heikkouskoinen, kun turvauduin kahden hengen telttaan. Jyväskylän Katulähetys otti asumaan Kytökadulle. Ensimmäinen yö nukuttiin saunan eteisessä. Ihme tapahtui! Sain
omat avaimet kahdeksan neliön parakkihuoneeseen. Kiitos
Herralle Jeesukselle. Työntekijät näyttivät ihan enkeleiltä,
kun olivat auttamassa heikkouskoista Jarmo Tapperia ja tulevaa vaimoani Päivi Erkkilää. Päivi on kotoisin Oulaisista.”
Päivi muistelee: ”Tapasimme Jarmon kanssa Ryttylässä
syksyllä -91. Olin siellä raamattukurssilla ja Jarmo oli siellä
puoli vuotta talkoomiehenä. Siellä tutustuimme ja aloimme
seurustella. Keväällä -92 käydessämme luokkaretkellä Ruotsissa sain käsiini lehden, jossa esiteltiin suomen katulähetyksen asumisyksiköt. Lähetin lehden Jarmolle, joka kiinnostui
Jyväskylän Katulähetyksestä.
Kun tulimme yhdessä Jyväskylään, koin että Herra oli
meidät tänne johdattanut. Sen vuoksi en ollut innoissani Jarmon kahden hengen teltasta. Mulla oli varmuus, että Herra
varmasti voi antaa myös asunnon Jarmolle. Muistellessani
sitä aikaa, muistan erityisesti kaksi tapausta, joissa Herra Jarmoa auttoi. Jarmon täytyi kysyä maksusitoumusta sosiaalitoimistosta ennen kuin tänne tulimme. Sosiaalityöntekijä teki
lopulta oman päätöksen pikaisesti ja niin Jarmo sai tarvittavan rahasumman.
Toisella kerralla olimme virastossa, kun Jarmo yritti päästä kirjoille Jyväskylään. Alkuun virkailija sanoi, että asunto-

Vapautetut

na tulisi olla vakituinen asunto, ennen kuin asiakas pääsee
kirjoille Jyväskylään. Ei auttanut muu kuin hiljainen sydämestä lähtevä rukous. Asian selvittelyn jälkeen virkailija kertoikin, että tänne voi päästä kirjoille myös vailla vakinaista
asuntoa.” Se tuntui isolta ihmeeltä! Sillä hetkellä valtava kiitollisuus valtasi meidät Herraa kohtaan.
Kytökadulta Jarmo ehti muuttaa Roninmäelle seurustellessamme. Rukousaiheenamme oli yhteinen asunto. Lopulta
saimme sen marraskuussa -92 Kolmospesänkadulta. Naimisiin menimme 6.11.1992. 25 vuotta sitten. Esikoisemme syntyi seuraavan vuoden elokuussa. Tutustuimme myös Arvajan
Liisaan, joka oli mukana pullakirkko toiminnassa Katulähetyksessä. Hänen kanssaan lähdimme toimintaan mukaan
ja myöhemmin pidimme pullakirkkoa itsekin. Ensimmäiset
seitsemän vuotta Herra auttoi ja uskonelämämme vahvistui.
Perheemme kasvoi vielä kolmella lapsella.”
Aina ei aurinko paista

Jarmo muistelee: ”Vuoden 2004 jälkeen tuli noin kymmenen
kylmää vuotta. Mikään ei tuntunut onnistuvan. Ihan persiilleen tuntui menevän kaikki ja masennus iski päälle. Siihen
välillä tuli otettua viinaakin avuksi. Teologinen koulukin,
jota olin käynyt neljä vuotta, oli turhaa. Näin ajattelin monta
vuotta. Ei uskovalla aina aurinko paista. Monesti on tosi pimeitä laaksoja. No, kiitos Herralle, myrskyn jälkeen kirkastuu taivas ja armo kestää. Jeesus ei hylkää, vaikka siltä tuntuikin. Nyt menee taas paremmin ja saan todistaa Herrasta,
kuinka Hän on uskollinen.”
Päivi kertoo vielä: ”Vuonna -98 Juhani Eriksson kysyi Jarmoa vankilalähetin tehtävään ja Kangasalalla hänet siunattiin
siihen. Vankilalähetin työssä hän toimi kuusi vuotta.
Jälleen tänä syksynä olemme aloittaneet pullakirkkojen pitämisen tauon jälkeen. Jarmon mielestä alkoholistien joukossa on paljon fiksuja ja taiteellisia, herkkiä miehiä ja naisia.
Uskomme, että Herra vielä nostaa sieltä väkeä taivastielle.
Joitakin Herra on jo pelastanut vankilasta ja Katulähetyksen
puolelta. Nykyinen toiminnanjohtaja puoltaa kaikkea raittiuteen liittyvää. Myös AA-kerhon toiminta on hyvää toimintaa.”
Teksti: Jarmo ja Päivi Tapper

11

Marita Räisänen ja Aarre Mäki
Erityisesti isä -toiminnasta

ERITYISESTI
ISYYS

tukee
päihteettömyyteen
Isäerityisessä toiminnassa ollaan sitä mieltä,
että isyys voidaan ja tulee ottaa paremmin huomioon päihdekuntoutuksessa ja motivoitaessa
isiä päihteettömyyteen. Isyys voi olla voimavara, joka kantaa pitkälle ja tukee parhaimmillaan
koko perheen hyvinvointia.

”

Joo, se oli isän entinen ryyppykaveri…”, toteaa viehättävä nuori nainen Asunnottomien yö -tapahtumassa 17.10.17 Köhniönkadulla. Köhniön päiväkeskus ja
muut tilat olivat turvoksissa asunnottomien yön viettäjistä,
ja tunnelma oli mainio ja kodikas. Kuulemani nuoren tytön
kommentti kantautui korviini kaiken vilkkaan keskustelun ja
Haitari Antin mukaansatempaavan haitarimusiikin keskeltä.
Tuo kommentti havahdutti minut miettimään, että näistäkin
asunnottomien yön viettäjistä ja talon vieraista todella moni
on isä! Ja kaikilla meillä asunnottomien yöhön osallistujilla
sellainen myös itsellämme on. Isä, joko läsnäoleva tai poissaoleva, mutta isä meillä on jokaisella.
Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä –toiminnassa
pohditaan isyyttä monelta kantilta. Toimintaamme vakiintunut Erityisesti Isä –työ toimi aiemmin projektina (20132016). Tällä hetkellä sitä tehdään Jyväskylän seudulla,
Kuopiossa, Mikkelissä ja Varkaudessa kolmen työntekijän
voimin. Itse olen aloittanut Jyväskylän aluetyöntekijänä
28.9.17. Isäerityinen työ siis jatkuu Jyväskylän seudulla. Työ
on temmannut minut mukaansa syksyn aikana, ja olen ollut

hyvin onnekas tavatessani hienoja isiä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita jo tämän lyhyen isätyöni aikana.
Kohtaaminen erityisesti isänä

Isyydellä on suuri merkitys päihdekuntoutujan polulla. Isyyden esiin tuominen ja siitä keskustelu voi toimia vankkana
tukena motivoiduttaessa päihteettömyyteen. Isäerityisessä
toiminnassa monet mukana olleet isät ovat kokeneet tulleensa
kohdatuksi ennen kaikkea isänä, eivätkä pelkästään päihdeongelmaisena. Isäerityisen toiminnan kautta motivaatio päihteettömyyteen on kasvanut sekä tuntemukset ja kokemukset
riittävän hyvänä isänä ovat vahvistuneet. Isyys voikin olla
todella iso voimavara päihdekuntoutuksessa!
Toivotan kaikki erityisesti isät tervetulleeksi mukaan toimintaan. Isäerityistä työtä voidaan tehdä niin yksilötyöskentelynä kuin ryhmissä tai vaikkapa jalkautumalla isän kanssa
yhdessä sosiaalitoimeen tai muihin palveluihin. Olkaa rohkeasti minuun yhteydessä, isien lisäksi myös läheiset voivat
tulla mukaan toimintaan.

Teksti: Marita Räisänen
Erityisesti Isä –toiminnan aluetyöntekijä
Kehittämiskeskus Tyynelä
040 7514941, marita.raisanen@tyynela.fi

Isänpäivää

vietettiin Kalliomäessä
jo neljännen kerran
Jyväskylän Katulähetys ja Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä –toiminta järjestivät isänpäivätapahtuman tuttuun tapaan Kalliomäen päärakennuksen päiväkeskuksessa 10.11.2017.

P

orukalla oli siistitty paikat kuntoon kotaa myöten, ja
kahvipöytä notkui herkullisista tarjoiluista. Lämminhenkiseen tapahtumaan saapui tuvantäydeltä vieraita. Ville-Veikko Lampinen toivotti vieraat tervetulleeksi, ja
ohjelmaan kuului myös Marita Räisäsen isänpäivätervehdys
Erityisesti Isä –toiminnasta. Räisänen kertoi isäerityisen toiminnan kuulumisina muun muassa tammikuussa alkavasta
Erityisesti Isä –ryhmästä. Kaverina ryhmää ohjaa Aarre, joka
tuo keskusteluihin mukaan tärkeää vertaisuutta. ”Isäasiat ja
lapset ovat päivittäin mielessä… Kyllä isyydestä puhuminen
on ihan luonnollista ja tällaiset ryhmät on hyviä paikkoja

keskustelemiseen…”, Aarre kertoo juhlassa. Samaa mieltä
on myös tilaisuuteen osallistunut Tuomo Rinne, joka toteaa
isä-ryhmään osallistumisen jäsentävän hyvin omia ajatuksia
isyydestä.
Isänpäivätapahtuman vieraat jakoivat niin rakkaita kuin
kipeitä muistoja ja tarinoita isistään, isoisistään ja omasta isyydestään. Isä-asiat koskettavat jollakin tavalla meitä
kaikkia, ja tästä syystä on tärkeää huomioida isänpäivä jatkossakin. ”Yhdessä tekeminen mahdollistaa kohtaamisen,
osallisuuden ja läsnäolon, jotka ovat isyyden ja ihmisyyden
perusta”, iloitsee perinteeksi muodostuneesta tapahtumasta
Kalliomäen vastaava työntekijä Sirkka-Liisa Puoliväli. Tällä
kertaa isänpäivätapahtuma päättyi makkaranpaistohommiin
Kalliomäen kodassa.
Teksti: Marita Räisänen

ERITYISESTI ISÄ –ryhmä
Aarteen-ryhmä
Torstaina 11.1.2018 klo 13–14.30 Kalliomäessä
Tule mukaan ryhmään pohtimaan erityisesti isä asioita kahvikupin kera hyvässä seurassa.

Kehittämiskeskus Tyynelä on erikoistunut riippuvuustyön kehittämiseen, jossa lähtökohtana on ihmisten hyvän elämän ja arjen turvaaminen. Tuemme arjen
työn kehittymistä, osaamista ja verkostojen yhteistyötä
sekä edistämme osallisuuden ja tasa-arvon toteutumista kehittämällä päihde- ja riippuvuustyön sisältöjä,
osaamista ja vaikuttavuutta. Kehittämiskeskus Tyynelä
on osa Kirkkopalvelut Ry -kokonaisuutta. Tyynelän toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
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Ensimmäinen kokoontuminen Kalliomäessä. Kiertävä ryhmä kokoontuu kevään aikana eri
Katulähetyksen toimipisteissä.
Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä!
Marita Räisänen, Erityisesti Isä –toiminta, Kehittämiskeskus Tyynelä
p. 040 7514941, sähköposti: marita.raisanen@tyynela.fi

Jyväskylän Katulähetys ry

Vapautetut
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Tukea ja vahvistusta
asiakastyön kirjaamiseen

Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt. Tyytyväisyyteen on aihetta sitten, kun kaikilla on asunto.

Jyväskylän Katulähetys ry on mukana valtakunnallisessa Kansa-koulu-hankeessa. Kansa-koulu-hanke on
sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke.

A

H

sunnottomuus on vähentynyt vuodesta 1985
alkaen. Varsinkin pitkäaikaisasunnottomuuteen on pureuduttu viime vuosina kansallisilla
asunnottomuuden vähentämisohjelmilla. Yhtenä keinona on ollut luopua asuntoloista ja siirtyä tuettuun
asumiseen.
Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään huolenpitoon. Tämä tarkoittaa myös mahdollisuutta
asumiseen. Julkisen vallan tehtävänä onkin edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Kun asuminen ei toteudu omatoimisesti, tarjotaan asumispalveluita.
Asumispalvelut voivat olla tilapäistä tai tuettua asumista sekä palveluasumista. Tilapäisen asumisen tarkoitus on
tarjota väliaikainen ratkaisu asumisen kriisitilanteissa. Tuettu asuminen on tarkoitettu heille, jotka tarvitsevat tukea
itsenäisessä asumisessa. Palveluasumiseen kuuluu olennaisesti myös hoitoa ja huolenpitoa.
Tuetussa asumisessa asuminen ja tuki muodostavat
asukkaalle yksilöllisen palvelukokonaisuuden. Asunto voi
olla tavanomaisesta asuntokannasta tai tuetun asumisen
yksikössä. Asukas tekee vuokrasopimuksen ja saa asumiseen tarvitsemansa tuen.

anke tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta
liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Kansa-koulu-hanketta hallinnoi
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy Socom.
Hankkeessa ovat mukana kaikki suomen 11 sosiaalialan
osaamiskeskusta. Hankkeen rahoittaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Kanta-palvelut käyttöön myös sosiaalihuollossa

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista tuli voimaan
1.4.2015. Lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain tarkoituksena on toteuttaa yhdenmukaisia menettelytapoja käsiteltäessä sosiaalihuollon asiakasta
koskevia tietoja. Sosiaalialan tiedonhallinnan kansallinen
kehittämistyö tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin
tietojärjestelmäpalveluihin. Kanta-palvelut otetaan käyttöön
myös sosiaalihuollossa, jolloin asiakastiedot ovat ammattihenkilöiden käytössä riippumatta siitä, missä ammattihenkilö
työskentelee. Kansalaisten käyttämä Omakanta-palvelu laajenee sosiaalihuollon tiedoilla. Tällöin sosiaalihuollon asiakastiedot ovat myös asiakkaan käytössä.
Kirjaamisvalmennusta asiakastyöhön

Kansa-koulu-hanke koostuu kahdesta kehittämiskokonaisuudesta, toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanosta sekä

Tuettu asuminen vuokralla

Tuettu asuminen on lähes aina vuokra-asumista. Asukas tekee vuokrasopimuksen, ja siihen sovelletaan lakia
asuinhuoneiston vuokrauksesta. Tuen tulisi perustua sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti hänen omaan palvelusuunnitelmaansa. Vaikka vuokrasopimus ja tuki liittyvät
toisiinsa, vuokrasopimuksessa sovitaan vain tavanomaisista asumisen asioista. Siinä määritellään sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet.
Palvelusuunnitelmassa tai sitä mukailevassa erillisessä tukisopimuksessa voidaan sopia tarkemmin siitä, mitkä ovat
palveluntuottajan ja asiakkaan muut oikeudet ja velvollisuudet. Onkin tärkeä huomata, että vuokralaisen asema
poikkeaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta.
Tuetussa asumisessa vuokralaisen velvollisuudet ovat
yhtäläiset kuten tavanomaisessa vuokra-asumisessa. Keskeisiä velvollisuuksia ovat vuokranmaksu ja asuminen
häiriötä tuottamatta. Myös asunnon kunnosta tulee omalta osalta huolehtia. Velvollisuuksien ohella asukakalla on
myös oikeuksia. Esimerkiksi asumista ei saa vuokranantajan puolelta päättää muutoin kuin lain mukaisella perusteilla ja menettelyllä.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemassa on keskeistä asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja oman
näkemyksen huomioon ottaminen. Tuetussa asumisessa
niitä tasapainoillaan asumisen tarkoitusta ja naapureiden
oikeuksia kunnioittaen.

Teksti: Tomi Montonen

Hallituksen blogi

Timo
Mutalahti

Starttiasunto valmistui ryhmätyönä
Vierailu Starttipajalla poiki idean konkreettisesta
yhteisyöstä Vapauteen Hallitus -toiminnan, Jyväskylän Katulähetyksen ryhmäpajojen ja asumisympäristöjen välillä.

Tuettu
asuminen
poistaa
asunnottomuutta

Kirjoittaja Timo Mutalahti on Katulähetyksen
hallituksen varapuheenjohtaja ja Y-Säätiön
konsernilakimies.
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kirjaamisosaamisen kehittämisestä. Jälkimmäiseen Jyväskylän Katulähetys ry:stä osallistui keväällä 2017 järjestettyyn
nelipäiväiseen kirjaamisvalmennuskoulutukseen asumispalveluiden kehittämispäällikkö Ville-Veikko Lampinen ja viestintävastaava Tomi Montonen. Koulutuksen järjesti KeskiSuomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske.
Kirjaamisvalmentajat jalkauttavat opin työntekijöille organisaatiossamme. Tarkoituksena on kehittää, vahvistaa ja
yhtenäistää yhdistyksemme kirjaamiskäytäntöjä, mikä lisää
laatua asiakaslähtöiseen kirjaamiseen. Yhdistyksellä on käytössä asumispalveluiden asiakastyön kirjaamisen Hilkkatoiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä jo
kaksi vuotta.
Katulähetyksen työntekijöiden koulutukset pyörivät parhaillaan, ja tämän vuoden loppuun mennessä koulutuksen
ovat käyneet kaikki yhdistyksen asumisympäristöjen työntekijät 24 henkilöä. Alkuvuodesta 2018 on suunnitteilla järjestää kirjaamisvalmennusta myös yhdistyksen työvalmentajille, ja näin vahvistaa heidänkin kirjaamisosaamistaan.
Työvalmennuksen kirjaamisen työvälineenä yhdistyksellä on
käytössä Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä VAT.

Salmirannan asumisympäristön vastaavatyöntekijä Helena Konttinen muisti
pajalaisia jouluisella herkkukorilla valmiin Starttiasunnon kunniaksi.
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– Ari Kivinen kävi syksyllä esittelemässä starttiryhmäläisille VaHa-toimintaa ja mainitsi Starttiasunnot. Siitä remontti-idea sitten lähti liikkeelle, Starttipajan työvalmentaja Heidi
Ulaska sanoo.
Pajan asiakkaat osallistuivat syksyn aikana Starttiasunnon
kunnostamiseen yhdessä muutaman Salmirannan aktiivisen
asukkaan kanssa. Pajalaiset suunnittelivat ja toteuttivat kunnostuksen ryhmätyönä. He maalasivat yhden soluasunnon
lisäksi yhteisen olohuoneen. Olohuoneen seinää koristaa
Joutseneksi nimetty tilateos. Sen on tehnyt Antton Heikkilä
Digipajalta.
Pääsääntöisesti Salmirannassa työskenneltiin kahtena tai
kolmena päivänä viikossa. Perjantaisin Ari Ollikainen Starttipajalta valmisti lounaan, joka kokosi yhteen niin työntekijät, asukkaat kuin ryhmäläiset.
– Haluamme tarjota VaHa-toiminnan asiakkaille eli vapautuville vangeille asunnon nopealla aikataululla. Asiakkaalla
itsellään on aktiivinen rooli oman elämän haltuun ottamisessa ja hän saa tukea sekä VaHa:n että asumisen työntekijöiltä,
Kivinen kertoo.
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