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Puheenjohtaja 
Pekka Arposuo

Pääkirjoitus

Joulun lapsi, 
joka ei jäänyt 
lapseksi

Jeesus Kristus, Hän, josta jouluevan-
keliumissa (Luuk.2:1-20) kerrotaan, 
on muuttanut, eheyttänyt ja antanut 
uuden suunnan ja tarkoituksen myös 
minun elämääni. 

Jyväskylän Katulähetyksen perinteinen  joulukirkko pe 20.12.2019 klo 10-12 
ortodoksikirkon seurakuntakeskuksessa, Rajakatu 39. Tervetuloa. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta 

kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle panta-
va. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui 
Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki 
menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupun-

kiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupun-
gista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on 
Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle 
pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian syn-
nyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja 
kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut 
sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla 
vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi 
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, 
ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää 
peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka 
on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 
Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja 
seimessä makaamassa.” Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suu-
ri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja 
sanoivat: ” Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha 
ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” Ja 
kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin 

nämä puhuivat toisillensa: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin 
katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meil-
le ilmoitti”. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja 
Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän 
olivat nähneet, he ilmoittivat sen sanan, joka oli puhuttu 
tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät 
sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaik-
ki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet 
palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat 
kuulleet ja nähneet, sen mukaan mitä heille oli puhuttu.

Jyväskylän Katulähetyksessä tehtävä työ on Raamat-
tuun perustuvaa kristilliseltä pohjalta lähtevää toimintaa. 
Sen mukaisesti myös haluamme, niin kuin Raamatussa 
(1Tim.2:1-6) meitä kehotetaan, anomaan, rukoilemaan, 
pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten 
puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että 
saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa 
jumalallisuudessa ja kunniallisuudessa. Tämän vuoksi tah-
domme rukoilla myös kaupunkimme johdon, luottamus-
henkilöiden, työntekijöidemme ja kaikkien yhteistyökump-
paneidemme puolesta.

Haluan välittää Jyväskylän Katulähetyksen hallituksen 
puolesta kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme ja 
toivottaa Jumalan siunaamaa yhteistyötä ja tulevaa vuotta 
2020.
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Jyväskylän Katulähe-
tyksen tuettu asuminen

Tuettu asuminen
Asiakaslähtöiset asumispalvelumme tarjoavat jyväskyläläisille asunnottomille tilapäistä 
majoitusta ja eri tavoin tuettua vuokra-asumista päihteettömyyteen pyrkivissä ja Asunto 
ensin -periaatteen mukaisesti toimivissa yhteisöllisissä asumisen ympäristöissä.

Tutustu tarkemmin tuettuun asumiseen nettisivuillamme www.jklkl.fi.

Jyväskylän Katulähetys

Asunto ensin -periaate

Asunnot vuokrataan Asunto ensin 
-periaatteen mukaisesti ja asumi-
nen tapahtuu huoneenvuokralain 
mukaisella vuokrasopimuksella.

•	 12 asuntoa

•	 päiväkeskus

Köhniönkatu 2, 40630 Jyväskylä 
040 861 4891

Köhniö-asunnot

Asukkailta ei edellytetä päihteettö-
myyttä, mutta asumisympäristössä 
havaittavaan päihteiden käyttöön 
puututaan.

•	 50 asuntoa

•	 päiväkeskus

Kankitie 9, 40320 Jyväskylä 
040 779 0490 (24h)

Ensiaskel-asunnot

Päihteettömyyteen pyrkivä 
asumisympäristö

•	 23 asuntoa

•	 päiväkeskus

Roninmäentie 2, 40500 Jyväskylä 
0400 604 391 

Myllyjärvi-asunnot

Päihteettömyyteen pyrkivä 
asumisympäristö

•	 20 asuntoa

•	 päiväkeskus

Koluntie 105, 41120 Puuppola 
0400 942 612

Kalliomäki-asunnot

Ensisuoja tarjoaa tilapäistä majoi-
tusta asunnottomille jyväskyläläi-
sille.

•	 10 paikkaa

Kankitie 9, 40320 Jyväskylä 
040 749 0350 (24h)

Asumispäivystys

Asuntohakemus verkossa: 
www.jklkl.fi/asuntohakemus

Kun kaksi vuotta sitten kirjoitin edellisen kerran Vapautetut-lehden asumisen tee-
manumeroon, tulevaisuuden näkymät ja kaventuvat resurssit olivat haastaneet 
meitä suunnittelemaan toimintaamme uudestaan. 

www.jklkl.fi

Muutosten kynnyksellä

Olimme juuri saaneet päätökseen kehittämis-
työn, jonka tuloksena asumispalveluita aloitet-
tiin tuottaa uuden tiimitoimintamallin pohjalta. 
Työmme jatkui muuten ennallaan, kunnes syk-
syllä 2018 olimme monien eri asioiden yhteis-

vaikutusten jälkeen uudessa tilanteessa. Emme enää pysty-
neet jatkamaan palvelutuotantoa entisessä laajuudessa.

Kävimme Jyväskylän kaupungin kanssa neuvotteluja, joiden 
pohjalta vähennettiin tuetun asumisen asiakaspaikkoja ja tii-
vistettiin asumispalvelutiimien henkilöresursseja. Vuoden 
2019 alusta olemme tuottaneet Ensisuojan ja tuetun asumi-
sen palvelut kahden asumispalvelutiimin voimin, neljässä eri 
asumisen yhteisössä. 

Viime vuodet ovat osoittaneet, että muutokset ja nopeat kään-
teet ovat tulleet jäädäkseen. Yksi on kuitenkin pysynyt, ja se 
on työntekijöiden sitoutuminen tekemäänsä työhön. Muutok-
sista, haasteista ja muista jaksamiseen vaikuttavista asioista 
olemme yhdessä selvinneet. Suuret kiitokset siitä ihan jokai-
selle.

Tällä hetkellä olemme jälleen suuren muutoksen kynnyk-
sellä, kun kaupunki on juuri avannut tuetun asumisen palve-
luiden kilpailutuksen. Muutos on todella merkittävä, koska 
näihin aikoihin tulee kuluneeksi 36 vuotta siitä, kun Katu-
lähetysystävät ja Jyväskylän kaupunki solmivat ensimmäi-
sen ostopalvelusopimuksen Veljeskodin asuntolapalveluiden 
järjestämisestä. Kilpailutuspäätös päättää ajanjakson, jonka 
aikana tuetun asumisen palvelumme ovat tuotettu ja niitä on 
kehitetty kaupungin kanssa tehtyihin keskinäisiin sopimuk-
siin perustuen.

Tulevaisuus on nyt avoin ja kilpailutuksen sisältö ja sen tu-
lokset vaikuttavat vahvasti siihen, missä laajuudessa ja millä 

sisällöllä Jyväskylän Katulähetys on tuottamassa asunnotto-
muustyön ja tuetun asumisen palveluita tulevina vuosina. 
Kuluneiden vuosikymmenien aikana olemme saaneet koh-
data lukuisia lähimmäisiä, joita olemme voineet auttaa tar-
joamalla heille yösijan, oman kodin ja monipuolista tukea 
elämän erilaisiin haasteisiin.

Olemme perustaneet työmme yhdistyksemme arvoihin ja sen 
vahvoihin perinteisiin. Niiden pohjalta olemme edelleen tar-
joamassa tukeamme ja osaamistamme nimenomaan heille, 
joilla ei ole omaa kotia tai jotka ovat erinäisten haasteiden 
takia vaarassa menettää sen.

Tässä vaiheessa, kun emme vielä tiedä minkälaisia muutok-
sia mahdollisesti on tulossa, jatkamme työtämme nykyisessä 
laajuudessa ja toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuk-
sen sisällön mukaisesti.

Asumispalvelumme ovat suunnattu erityisesti asumiseensa 
tukea tarvitseville, joille tarjoamme asuntoja sekä päihteettö-
myyteen tukevissa että Asunto Ensin -periaatteen mukaisesti 
tuetuissa asumisen ympäristöissä. Nämä asunnot tarjoavat 
erilaisissa elämäntilanteissa mahdollisuuden omaan turval-
liseen ja viihtyisään kotiin, jossa työntekijöiden ja yhteisön 
tuella voi palauttaa mieleen asumisen ja arjen taitoja. Taitoja, 
joita taas tarvitaan, kun suunnataan kohti itsenäisempää asu-
mista.

Rauhallista joulunalusaikaa ja menestyksellistä tulevaa vuot-
ta toivoen

Ville-Veikko Lampinen 
asumispalvelupäällikkö
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Poikamieskämppä 
yliopistokaupungissa!

Majailin ensin puoli vuot-
ta Kankitien Ensisuojas-
sa, joka todella tuntui 
hotellilta katuasumisen 
jälkeen� Keväällä 2018 
sain sitten Ensiaskeleesta 
vuokra-asunnon eli poi-
kamieskämppä yliopisto-
kaupungissa!

Olen päihdeongelmani 
myötä ollut useaan ker-
taan asunnottomana. 

Nuorempana ja terveempänä 
sitä jaksoi vielä kulkea ja seik-
kailla, mutta ei enää tässä iässä 
ja tällä terveydellä. Mielenkiin-
nolla tutkin silloin Kankitien eri 
toimintamuotoja. Talentti vers-
taan toiminta alkoi kiinnostaa. 
Isäni oli ammatiltaan puuseppä, 
ja hänellä oli aina jonkinlainen 
verstas.

Tein kesällä 2018 ahkeruusra-
ha-sopimuksen ja siitä alkoivat 
minun verstashommani. Päih-
deongelmaani tämä sopimus ei 
ole kokonaan poistanut, mutta 
osaltaan lieventää. ”Työtoimin-
ta integroi päihdeongelmaisen 

takaisin normaaliin yhteiskun-
taan”, luin jostakin kirjasta. 
Siinä tuodaan hyvin esille se, 
että ”rapajuoppokin” pääsee 
ihmisten ilmoille työtoiminnan 
kautta. Työporukka verstaalla 
on mukavaa ja vertaistukea an-
tavaa. Töihin on mukava men-
nä. Tänä päivänä on aivan selvä 
asia, että sähkökäyttöiset vem-
paimet tulevat lisääntymään. Ja 
minä tykkään tutkia ja testata 
sähkölaitteita. Se on mielekästä. 
Tottahan toki lämmin ateria ja 
kahvit ovat myös hyvä kannus-
tin sekä ahkeruusraha.

Taannoin verstaan ohjaaja 
Make Lajunen antoi minulle ku-
paritaulun, jossa oli kuvattuna 
rukoilevat kädet ja teksti: ”Ju-
malani älä ole minusta kaukana, 
sillä vain sinä olet minun toivo-
ni”. Nyt se on kämpän seinällä 
huoneentauluna. 

Harrastan kirjoittamista tai 
sanotaan näin, että tykkään kir-
joittaa. Seuraavan iltarukouk-
seni kirjoitin siinä yhteisössä, 
missä muinoin asuin. Yhteisön 
nimi on vain nyt muutettu ja ru-
kous toimii edelleen.

Iltarukous

Isä, anna tänäkin iltana Sinun rauhasi laskeutua 
tämän yhteisön ylle ja tässä yhteisössä asuvien 
ja työskentelevien ja vierailevien ihmisten mie-
liin ja sydämiin. 

Anna meille levollinen yöuni, että saamme aa-
mulla nousta virkeinä uuteen päivään ja uusiin 
haasteisiin. Isä avaa meidän sydämemme vas-
taanottamaan Sinun sanaasi, Sinun opetustasi 
ja Sinun rakkauttasi. 

Isä siunaa ja varjele meidän rakkaita ja lähei-
siä ihmisiä: Lapsia ja vanhempia, sukulaisia ja 
tuttavia, ystäviä ja kavereita ja varsinkin niitä 
kavereita, joilla ei ole asuntoa. 

Siunaa ja varjele kirkkoa ja seurakuntaa sekä 
Jyväskylän Katulähetystä. Lähetä Katulähetyk-
selle niitä ihmisiä, joita Sinä tahdot tänne tu-
levan. Ja Isä, lähetä tänäkin iltana pyhiä enke-
leitäsi minun poikani suojaksi ja turvaksi missä 
hän ikinä liikkuukaan. Opasta ja johdata häntä 
niihin piireihin ja niiden ihmisten pariin, jossa 
hän saa kuulla Sinun sanaasi, Sinun opetustasi 
ja saa kokea Sinun rakkauttasi. Isä jää siunaa-
maan meitä. Aamen.

Teksti: Ilpo Kemppi

Ensisuoja
• Ensisuoja sekä aikuissosiaalityön vastaanotto-

asunto tarjoavat tilapäistä majoitusta asunnotto-
mille jyväskyläläisille.

• Ensisuojaan voi tulla milloin tahansa ja siellä yö-
vytään yö kerrallaan.

• Päihtymys ei ole esteenä yöpymiselle, mutta jo-
kaiselta odotetaan asiallista ja toiset huomioon 
ottavaa käytöstä.

• Asiakaspaikkoja on kymmenen ja vapaana olevia 
paikkoja kannattaa tiedustella puhelimitse jo en-
nen saapumista.

• Asiakkailla on mahdollisuus saada keskustelu-
apua, tarpeen mukaista tukea ja palveluohjausta 
asunnon hakemiseen liittyvissä asioissa, sosiaali- 
ja terveyspalveluissa asioinnissa sekä päihdehoi-
don palveluihin hakeutumisessa.

• Ensisuojaan tulevan henkilön tulee olla omatoi-
minen liikkumisen, hygienian sekä ravitsemuksen 
suhteen.

• Ensisuojan yhteydessä on päiväkeskus, joka tar-
joaa mahdollisuuden yhteisölliseen ajan viettoon, 
toimintaan, peseytymiseen ja vaatehuoltoon.

Avustamme asuntohakemusten täyttämisessä sekä 
myös toimeentulotukeen ja työttömyysturvaan liit-
tyvien hakemusten kanssa. Ensisuojassa asiakkaalla 

on mahdollisuus sosiaalityöntekijän henkilökohtaiseen tapaa-
miseen lähes viikoittain ja tarpeiden mukaan olemme asiak-
kaan kanssa puhelinyhteydessä eri toimijoihin mm. Kelaan, 
edunvalvojaan, sosiaalityöntekijään sekä terveydenhuollon 
palveluihin. 

Työskentelemme kolmessa vuorossa ja jokaisessa vuoros-
sa on kaksi ohjaajaa ja arkisin aamuvuorossa myös ensisuo-
jan toiminnasta vastaava sairaanhoitaja.

Asiakkaalla on mahdollisuus veloituksettomaan pyykinpe-
suun, saunomiseen ja tietokoneen käyttöön. Ensisuojalaiset 
ovat tasavertaisena osana Ensiaskeleen asumisympäristössä 
tapahtuvaa toimintaa ja he voivat halutessaan osallistua Ensi-
askeleen päiväkeskuksen toimintaan, joita ovat muun muassa 

biljarditurnaukset, bingo- ja elokuva-illat, ruoanlaittotapahtu-
mat, asukaskokous sekä pullakirkko sunnuntaisin.  

Ensisuojaan saapuvilla asiakkailla voi olla ennakkoluulo-
ja paikkaa kohtaan. Meillä on ollut tilanteita, jolloin asiakas 
on sanonut, että Ensisuoja oli parasta, mitä hänelle on tapah-
tunut. Ensisuojassa saa kokea turvallisuutta ja Ensisuojassa 
vietetty aika on saanut pohtimaan omia aikaisempia valinto-
jaan. Asunnottomuus ei ole aina omista valinnoista johtuvaa. 
Asunnottomuus voi kohdata yllättäen esimerkiksi vuokra-
asunnon myynnin vuoksi.

Ensisuojan asiakasmäärä tänä vuonna on tammikuusta lo-
kakuun loppuun mennessä ollut 57 henkilöä. Heistä 43 henki-
löä on saanut asunnon eli asuttamisprosentti on 75.

 

Teksti: Susanna Kujanpää

Ensisuoja on paikka, missä voi yöpyä, kun asiakas on asunnoton. Ensisuoja sijaitsee Ensi-
askeleen asumisympäristössä osoitteessa Kankitie 9, Jyväskylä. Ensisuojassa asiakaspaik-
koja on kymmenen ja asiakkaaksi voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Toimimme 
jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Asumispäivystys

www.jklkl.fi

Olen Ilpo Kemppi, 61, ja kotoi-
sin Laukaasta. Tulin Jyväskylän 
Katulähetyksen palvelujen piiriin 
syksyllä 2017. 
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Jyväskylän Katulähetyksen 
vuokra-asunnot

Jyväskylän Katulähetyksen vuokra-asunnot aloitti toi-
mintansa 11.3.2019, kun asumisen tuki päättyi kolmessa 
asumisyksikössä. Takalaittoman, Etapin ja Rasilan hen-

kilökunta siirrettiin muihin tehtäviin. Samalla Jyväskylän 
Katulähetys teki linjauksen, että vuokra-asunnot tarjoavat 
asuntoja itsenäiseen elämään kykeneville päihteettömille ja 
päihteettömyyteen pyrkiville henkilöille. 

Asukkaiden palvelemiseksi Jyväskylän kaupunki järjesti 
näihin paikkoihin asumisohjaajien vastaanotot viikoittain ja 
Jyväskylän Katulähetys käynnisti asumisneuvontatyöhank-
keen eli Avuksi -projektin. Projektin työntekijä asumiskoor-
dinaattori Helena Konttinen tarjoaa asumisneuvontapalveluja 
asukkaille.

Jarno Maaniemi toimii Takalaittoman ja Etapin päiväkes-
kuksessa ohjaajana. Työnkuvaan kuuluu yhteisöllisyyden 
vaaliminen ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaminen. Laite-

taan ruokaa, siistitään yhteisiä tiloja ja seurustellaan asukkai-
den kanssa.  Asukkaiden arjen viihtyvyyden lisääminen on 
työn palkitsevin osa. Yhdessä olemisen merkitys korostuu.

Kaupungin asumisohjaajat ovat tavattavissa vuokra-asun-
noilla kerran viikossa ja asumiskoordinaattori ennalta sovit-
tuina ajankohtina sekä puhelimitse. 

Asumiseen enemmän tukea tarvitsevat voivat hakea asun-
toja Jyväskylän Katulähetyksen tuetun asumisen päihteettö-
mistä tai päihteet sallivista asumisympäristöistä.

Asumiskoordinaattorin tavoittaa parhaiten puhelimitse. 
Tapaaminen voidaan sopia asukkaan kotiin tai koordinaatto-
rin toimistolle Takalaittomaan tai Etappiin.

Teksti: Helena Konttinen
Missä tehtävissä olet nyt?
Olen työskennellyt tämän vuoden maaliskuusta alkaen Jyväs-
kylän Katulähetyksen vuokra-asuntojen asumiskoordinaattori-
na.

Missä tehtävissä olit aiemmin?
Tulin vuonna 2007 ensin Ruokapankkiin vetämään viisivuo-
tista Jokapäiväinen Leipä 2 -työllistämishanketta. Sen jälkeen 
olin projektipäällikön tehtävissä Polku kotiin -kotinuorisotyön 
kehittämishanketta käynnistämässä. Siitä siirryin asumisen 
puolelle. Olen ollut vastaavana työntekijänä Nurmelassa ja 
Salmirannassa sekä tiimivastaavana Eteläisessä asumispalve-
lutiimissä, johon kuuluivat Salmirannan, Takalaittoman ja Ra-
silan yksiköt. 

Ennen Katulähetykselle tuloa työkokemusta kertyi lähin-
nä erilaisista projekteista, joissa työskentelin useiden vuosien 
ajan projektipäällikkönä ja projektisihteerinä. Projektit liittyi-
vät kylien kehittämiseen, maaseutumatkailun markkinointiin 
sekä riista-alaan. Lisäksi olen työskennellyt myyjänä, koulun-
käynninohjaajana sekä koululaisten iltapäiväkerhon vetäjänä.

Miksi työhön Jyväskylän Katulähetykselle?
Koen olevani kutsumustyössäni. Olin tutustunut Jyväskylän 
Katulähetyksen toimintaan jo 1980-luvulla nuorten evanke-
liointitiimissä. Siitä lähtien päihdeongelmaiset ovat olleet 
erityisesti sydäntäni lähellä. Jo 1990-luvulla halusin liittyä 
Jyväskylän Katulähetyksen jäseneksi. Ihailin ihmisläheistä 
ja monipuolista toimintaa. Muualla työskennellessäni toivoin 
aina, että pääsisin tänne töihin. Toiminta tuli erityisen tutuk-
si ollessani Jyväskylän Katulähetyksen hallituksessa vuosina 
2004–2007.

Miten arvot näkyvät työssäsi?
Halusin Jyväskylän Katulähetykselle nimenomaan töihin, kos-
ka jaan saman kristillisen arvopohjan ja mission kuin yhdistyk-
sellä on.  Toivon ja rukoilen, että kristillisyys näkyisi enemmän 
elämässäni arjenkin keskellä. Tässä toki usein koen suurta kes-
keneräisyyttä ja epätäydellisyyttä, mutta on mahtavaa todeta, 
että armo riittää meille kaikille, minullekin.  Maailmassa on 
paljon hätää ja toivon, että voisin omalta pieneltä osaltani olla 
välittämässä Jumalan rakkautta ja toivoa edes hiukan eteen-
päin. Lohduttaa muita sillä lohdutuksella, jolla Jumala on mi-
nua itseäni ensin lohduttanut.

Millaisena koet työyhteisön?
Laajassa työyhteisössä on aina omat haasteensa. Avoimuutta, 
toisen kunnioittamista sekä kommunikaation parantamista ei 
meillä kellään voi koskaan olla liikaa. Henkilökohtaisesti iloit-
sen siitä, että olen vuosien varrella löytänyt Jyväskylän Katulä-
hetyksen keskeltä monia pysyviä ystävyyssuhteita.

Entä vuokra-asumisen tulevaisuuden?
Toivon, että vuokra-asumiseen saataisiin enemmän resursseja, 
jotta asumiseen tukea tarvitsevat voisivat saada sitä jatkossa-
kin.

Kysymykset: Erja Ilmasti

Kolme kohdetta ja 47 asuntoa, jotka tarjoavat mahdollisuuden itsenäiseen elämään.

Takalaiton-asunnot

Kolmospesänkatu 6 
40520 Jyväskylä
• asuntoja 28 kpl
• päiväkeskus

Rasila-asunnot

Vanhatie 13 
40530 Jyväskylä

• asuntoja 4 kpl

Etappi-asunnot

Vähämäentie 78 
40500 Jyväskylä
• asuntoja 15 kpl
• päiväkeskus

Asumiskoordinaattori

Helena Konttinen 
040 159 7840 
helena.konttinen@jklkl.fi

Hallinnollinen isännöitsijä 
Marko Pihlaja 
044 737 9898 
marko.pihlaja@jklkl.fi

Vuokra-asuntojen 
asumiskoordinaattori

Helena Konttinen Ku
va
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Katulähetyksen vuokra-asunnot Yhteystiedotwww.jklkl.fi

Lue lisää:

Olen Helena Konttinen vaimo, äiti 
ja mummu� Nautin uudesta elä-
mänvaiheesta ja kodista Suolah-
dessa kahdestaan mieheni kanssa�

Koulutuspohjana minulla on sosiaalialan alempi korkeakoulututkinto Jyväskylän yliopistosta� Lastentar-
hanopettajan tutkinnon lisäksi olen opiskellut työn ohella sielunhoitoterapeutiksi ja suorittanut päihde-
työn ammattitutkinnon�

Takalaittoman päiväkeskuksessa joulunmakuja 
maistelevat Jarno Maaniemi, Caroliina, Helena 
Konttinen ja Hanski.
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Taustakuvat: Henna Pakarinen/opiskelija Talentti-valmennus/JAMK
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1. Mistä olet meille tullut? 
2. Millaista tukea olet tarvinnut? 
3. Oletko saanut toivomaasi tukea? Kerro omia kokemuksiasi. 
4. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia/tavoitteita sinulla on?

Asiakkaiden 
kertomaa

 - Alun perin olen Saarijärveltä lähtenyt ja kiertänyt ympäri Suomen, kuitenkin pää-
sääntöisesti Keski-Suomesta etelään ja takaisin. 
2004 eron jälkeen olen satunnaisen säännöllisesti yöpynyt missä olen kyennyt. 
Kesäisin ei ole ongelmia, mutta talvet ovat aika katkeria paikkoja olla ulkosalla 
ja ilman asuntoa. 
Virkavalta tuli kerran ilmoituksen perusteella pelastamaan minut lehtilaatikosta 
30 asteen pakkasella ja sanoivat ettei tänne voi jäädä, ja oikeassahan he olivat. 
Paleltunut olisin sinne. 
Tutuiksi on tullut myös rappukäytävät ja parkkihallit jos vartioilta on kyennyt 
piileskelemään. 
Oma poika kuoli parkkihalliin aortan repeytymiseen ja toinen Etelä-Suomessa 
huumeisiin. 

 - Saisi lämpöä ja katon päänsä päälle, eipä sitä muuta osannut kaivata! Pahimmissa 
tilanteissa yritti päästä putkaan yöksi. 

 - Asuntoa, saunaa, puhtaita vaatteita, ruokaa, toimeentuloa ja ihmisistä, jolle 
puhua. 

 - Olen saanut Ensisuojassa tukea ja apua aina kun olen sitä pyytänyt. 
Olen myös saanut asunnon Ensiaskeleesta ja viihdyn täällä tosi hyvin. 
Olen myös saanut opastusta ja neuvoa asioiden hoitoon ja ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseen ja hallintaan. 
Olen saanut vaatteita ja käydä saunassa saunapäivinä. 
Olen saanut pullakirkossa ja porinassa leipää sekä hengellistä tukea ja apua. 
Matkan varrella on tullut myös paljon hyviä kavereita. 

 - Viinaputki olisi hyvä saada poikki, jotta pystyisi saamaan asioita paremmin hal-
lintaan. Liian monta sukulaista mennyt viinaan ja huumeisiin. Nämä askarruttanut 
mieltäni jo pitkään. 

 - Tulin vankilasta. 

 -  Olen tarvinnut tukea kaikissa arjen asioissa, esimerkiksi Kela-hake-
mukset, vuokranmaksu ja päihteettömyyden tuki. 

 - Olen saanut apua pyytämiini asioihin, mutta en aina saa aikaiseksi 
pyytää apua. Apua olen saanut muun muassa virastoasioihin, ohjattu 
päihdepalveluihin ja oman työntekijän kanssa on siivottu yhdessä. 

 - Tärkeintä olisi saada oma terveys kuntoon.

 - Tulin suoraan kadulta vuoden 2008 kesän alussa. Katkolla sain tiedon 
Kalliomäen asunnoista. 

 - Kaikenlaista tukea, esimerkiksi asumiseen liittyvät asiat ja paperit. Kal-
liomäellä asuminen on pitänyt minut raittiina ja tekeminen on minulle 
tärkeää ja mielekästä. Työntekijät ja naapurit ovat myös olleet avuksi. 

 - Olen saanut tarvitsemaani tukea. En osaa tarkemmin sitä kertoa. 

 - Tulevaisuuden suunnitelmani on tämän asunnon pitäminen. 

 - Olen tullut teille Jyväskylästä kadulta ja vankilasta, olin siis asunnoton. 

 - Kaikissa pienissä arjen askareissa esimerkiksi virastopapereiden täytös-
sä, sosiaalisessa kanssakäymisissä, lääkärin, Kelan, sosiaalipalveluiden 
kanssa. Niin ja onhan ohjaajista ollut tullut jokapäiväisiä juttukavereita 
(henkistä apua!). Käyttävät välillä Ruokapankissa ja henkilökohtaisesti 
olen saanut pyyteetöntä luottamusta monessa asiassa, mitä en enää 
muistanut olevan enää olemassa. 

 - Kyllä olen saanut toivomaani tukea. Varsinkin virastoasioissa ja vinkke-
jä elämän haasteita kohtaan. 

 - Suunnitelmissa olisi hankkia ns. ”normaaliasunto” ja pyrkiä eroon 
päihteistä. Tällä hetkellä vähentää rajusti päihteiden käyttöä ja koittaa 
vaihtaa kaveripiiriä, mikä ei tule olemaan helppoa, kun on 36-vuotias ja 
asunut Jyväskylässä koko ikänsä. 

Kysyimme asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Jyväskylän 
Katulähetyksen asumispalveluista.
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Hallituksen 
puheenvuoro

Jarmo Honkasalo

Ote Wikipediasta: Suomen kristillisdemokraatit 
valitsi lauseen ”koti, uskonto, isänmaa” yhdek-
si vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjansa 
vaaliteemaksi. Perustuslaillinen oikeistopuolue 
piti yleisohjelmassaan kotia, uskontoa ja isän-

maata ”ideologisina perusarvoina, joille vapaa suomalainen 
yhteiskunta rakentaa tulevaisuutensa” ja määritti niillä ole-
van ”ratkaiseva merkitys suomalaisen yhteiskunnan perustei-
den vahvistajina”.

Koti, uskonto, isänmaa -perusarvo on ollut suomalaisil-
le tärkeää monia vuosikymmeniä. Uskon, että siinä on yksi 
suomalaisen yhteiskunnan siunauksen salaisuus. Jos näiden 
perusarvojen annetaan heikentyä, niin missä on meidän tur-
vamme, kun epävakaisuus ja arvojen rappeutuminen lisään-
tyvät maailmassa?

Näen, että Jyväskylän Katulähetyksellä näitä tärkeitä ar-
voja toteutetaan esimerkillisesti. Jokaisella suomalaisella 

on oikeus saada asua omassa kodissa turvallisesti, riittävän 
itsenäisesti ja myös tuetusti riippuen elämäntilanteesta. Jos 
ihmisen taustalla on rikkinäinen elämä, niin silloin tarvitaan 
tukea, oli sitten kyseessä tuettu tai vuokra-asuminen.

Ammatillinen osaaminen on tärkeää ja sillä saavutetaan 
hyviä tuloksia. Olen myös omakohtaisesti saanut nähdä, että 
Jeesuksella on ollut elämää muuttava apu sitä kaipaavalle ih-
miselle, kun yhteiskunnan ja terapian keinot ovat loppuneet. 
Tässä tarvitaan erityisesti niitä lähettiläitä, jotka ovat itse saa-
neet kokea uskon todellisuuden.

Jyväskylän Katulähetys on osaltaan rakentamassa suoma-
laista yhteiskuntaa, isänmaatamme. Tärkeä osatehtävä on vä-
littää elämää muuttavaa kristillistä sanomaa, sekä tarjota koti 
ihmisille, joille yhteiskunta ei tarjoa riittävästi apua.

Kiitos kaikille asumispalveluiden työntekijöille ja vapaa-
ehtoisille. Olette tehneet upeaa työtä. Toivotan teille työyh-
teisönä hyvää yhteistyöhenkeä ja Jumalan siunausta.

Kuinka Suomen valtion perusarvot ja Jyväskylän Katulähetyksen toteuttamat 
asumispalvelut ovat suhteessa toisiinsa?

Asunnottomien Yö 2019

Asunnottomien Yön järjestivät yhteistyössä paikalliset 
toimijat, seurakunnat ja Jyväskylän kaupunki. Myös 
Jyväskylän Katulähetys oli perinteiseen tapaan mu-

kana Asunnottomien Yössä. Tapahtuman koordinoinnista 
vastasi Pyöröovesta ulos -hankkeen projektityöntekijä Han-
na-Riikka Alasippola.

– Meillä on Asunnottomien Yön taustalla idearikas ydin-
porukka. Yhteisen ideoinnin tuloksena tapahtuma laajeni tänä 
vuonna koko vuorokauden mittaiseksi ja erittäin monipuoli-
seksi, Hanna-Riikka Alasippola kertoo.

Tietojemme mukaan missään muussa kaupungissa ei ole 
ollut vastaavaa 24 h -tapahtumaa. Kokemukset tästä tiivistä 
vuorokaudesta asunnottomuuden ympärillä olivat myöntei-
siä. 

Seminaarit, keskustelut ja tapahtumat puistossa sekä kir-
kossa keräsivät runsaasti kävijöitä. Myös tiedotusvälineet 
kiinnostuivat aikaisempaa enemmän ja asunnottomuustyö 
sai uusia yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi puistotapahtu-
massa olivat ensimmäistä kertaa mukana nuorten ehkäisevän 
huumetyön yhdistys YAD ja Rikosseuraamuslaitos eli RiSe.

Kattava katsaus asunnottomuuteen
Tapahtumavuorokausi käynnistyi aamiaisella Jokikievarissa. 
Aulaan koottiin eri toimijoiden infopisteitä ja kello 10 alkoi 

miniseminaari Tourujoki-salissa. Tunnelmaan virittäydyttiin 
Varjojen naiset -videon kautta. Käsittelyyn nostettiin asumi-
sen ja asunnottomuuden ajankohtaisia kysymyksiä. Pohdittiin 
muun muassa asukaslähtöistä toimintakulttuuria ja nuorten 
asunnottomuuden kasvavia lukuja. Keskiöön nousivat koh-
taamiset, vastavuoroisuus, yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Iltapäivän teemana oli: Miksipä en vuokraisi? Kuultiin 
tilannetietoa Jyväskylän asunnottomuudesta ja saatiin ter-
veisiä Tampereelta. Asunnottomuustyön uusista ja luovista 
keinoista kertoi ViaDia Pirkanmaan toiminnanjohtaja Pekka 
Matilainen. Syvien ongelmien ratkaiseminen vaatii riskinot-
toa, rohkeutta ja myös epämukavuusalueelle uskaltautumista. 
Reipas, maalaisjärkinen työote on tuottanut hyviä tuloksia.

Kello 16 alkaen käytiin keskustelua asunnottomuutta ko-
keneiden henkilöiden, ammattilaisten ja päättäjien kesken. 
Millaista on elämä, kun kämppä ja kaverit puuttuvat?

Illalla puistotilaisuus Tourujoen maisemissa sisälsi kohtaa-
misten ohella musiikkia, tarjoilua ja puheenvuoroja. Tapah-
tumarikkaan vuorokauden sinetöi Taulumäen kirkon avoimet 
ovet. Kirkossa sai yöpyä ja aamulla tarjottiin myös aamiai-
nen.

Teksti: Kirsi Hiekkala

Asumispalvelut, arvot ja osaaminen

Jyväskylässä tapahtuma laajeni koko vuorokauden mittaiseksi. Asunnottomuutta ja 
asumiseen liittyviä haasteita pohdittiin useista eri näkökulmista.
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UUTISPALAT
JOULUKUU 2019

www.jklkl.fi

Kehittäminen

Strategiapäivä 2019
Jyväskylän Katulähetyksen hallitus ja laajennettu johtotiimi 
kokoontuivat strategiapäivään lokakuun 4. päivä. Kokouspai-
kaksi oli tänä vuonna valittu Muuramen Autotalon yrityspuis-
tossa sijaitseva Anoppila.

Päivän aikana työstettiin toimialoittain tulevaisuuden suun-
nitelmia budjettityön pohjaksi. Anoppilan kierrätyshenkinen 
sisustus ja maittava lähiruoka tarjosivat mainiot puitteet 
työskentelyyn.

Kiitokseksi hyvästä palvelusta Anoppilaan lahjoitettiin Talent-
ti-verstaalla kierrätysmateriaalista rakennettu tuulikello. Kau-
lin ja alpakkalusikat helkkyvät nyt Punasillantiellä.

TiimiVerkko-hanke

Yksilövalmennuksen teemat diginä
Talentti-valmennus on tiivisti mukana kehityksen kärjessä, 
kun puhutaan uudenlaisista etäkuntoutus- ja valmennuspal-
veluista. Marraskuussa Jyväskylän Katulähetyksellä pilotoitiin 
ensimmäinen digivalmennuskokeilu. Aihealueina olivat muun 
muassa digitaidot, kielitaito, osaaminen ja roolit. 

Kokeilun jälkeisessä yhteiskehittämistapaamisessa koottiin 
kokemuksia ja vaihdettiin ajatuksia digivalmennuskokeilusta 
sekä pohjustettiin jo tulevaa vuotta. 

Tiimiverkko-hanke on ESR-rahoitteinen hanke, joka jatkuu 
vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeen päätoteuttajana on 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, osatoteuttajana Jy-
väskylän Katulähetys ja yhteistyökumppaneina Laukaan kun-
ta sekä Äänekosken kaupunki.

Ole mukana paikallisessa 
auttamistyössä

Jyväskylän Katulähetyksellä on Sisä-
Suomen poliisilaitokselta 14.8.2019 
saatu rahankeräyslupa RA/2019/670, 
joka on voimassa Jyväskylässä ja sen 
ympäristökunnissa 13.8.2022 asti.

Keräyslupa sisältää myös lipaske-
räyksen. Tukea toimintaamme voi 
kätevästi antaa asioidessa toimipis-
teissämme.

Voit myös ilmoittautua vapaaehtoi-
seksi lipaskerääjäksemme tuleviin 
tempauksiimme.

Keräyslipas kiinteästi kuudessa  
toimipisteessämme:

• Talentti Kierrätystavaratalo 
Kankitie 14, Jyväskylä

• Talentti Muurame autotalo kierrätysmyymälä 
Punasillantie 4, Muurame

• Talentti Harjunporras kierrätysmyymälä 
Gummeruksenkatu 13, Jyväskylä

• Talentti Tuuma-myymälä 
Kankitie 10, Jyväskylä

• Cafe Agape/Ruoka-apu Leiväntalo 
Sammonkatu 5, Jyväskylä

• Nuortentalo Katutason aula 
Gummeruksenkatu 13, Jyväskylä

Pankin kautta lahjoituksen voi kohdistaa suoraan haluamalleen 
kohteelle, kun käyttää pankkiviitettä. Voimme viitteen tiedoilla pa-
remmin toteuttaa lahjoittajien tahdon.

Pankkitili FI63 5290 9520 0459 06

Viite 20190 Asumisympäristöjen asukkaiden päiväkeskustoiminta 
Viite 20200  Työvalmennus 
Viite 20213  Ruoka-apu: Leiväntalon päiväkeskustoiminta 
Viite 20226  Nuortentalon toiminta 
Viite 20239  Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta 
Viite 20242  Media 
Viite 20255  Missä tarve suurin (annat yhdistyksen valita em. koh-
teen puolestasi)

Paikalliset yrittäjät ja yritykset voivat tukea toimintaamme. Esi-
merkiksi joululahjamuistamiset voi kohdentaa suoraan haluamalleen 
toiminnalle. Lahjoitus saajaa kohti on tuloverotuksessa vähennyskel-
poinen 850 € asti (vero.fi, https://urly.fi/1nrn).

Otamme vastaan myös testamenttilahjoituksia�

Lisätietoa keräyskohteistamme:Ota yhteyttä, niin kerromme lisää 
 
Erja Ilmasti
kansalaistoiminnan koordinaattori
erja.ilmasti@jklkl.fi

www.jklkl.fi

Kiitos, kun olet mukana paikallisessa auttamistyössä

Talentti-valmennus

Uusi palvelu käynnistyy
Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö kilpailutti sosiaali-
huoltolain mukaisen työtoiminnan tänä syksynä. Jyväskylän 
Katulähetys osallistui kilpailutukseen yhdessä Green Care 
-keskus Könkkölä ry:n ja Sovatek-säätiön kanssa. 

Kolmen toimijan muodostaman ryhmittymän tarjous menes-
tyi ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa tarjotaan maa-
liskuun alusta alkaen myös Talentti-valmennuksen puitteis-
sa. Työtoimintayksikkö tai avotyöpaikka valitaan asiakkaan 
yksilöllisten tavoitteiden, tarpeen, toiveen ja mielenkiinnon 
mukaisesti.

Ekotuunari-hanke

Monipuolista toimintaa
Marraskuun puolivälissä Ekotuunari-hankkeen asiakkaat läh-
tivät päivän retkelle Tampereelle. Kohteena oli Suomen Kä-
dentaidot -messut Tampereen Messu- ja Urheilukeskukses-
sa. Samalla bussilla matkaa taittoivat myös Välitin-hankkeen 
muut toimijat. Mukana oli lähes 50 kädentaidoista kiinnostu-
nutta.

– Messuilla oli runsaasti nähtävää ja paljon kierrätysmateri-
aalista tehtyjä käsitöitä. Mutta kierrätettyä materiaalia kä-
dentaitajille oli tarjolla niukasti, koska sitä oli myynnissä vain 
yhdellä toimijalla, kertoo hankevastaava Tiina Oksanen.

Syksyn aikana Ekotuunari-hanke on järjestänyt 10 työpajaa. 
Workshoppien aiheena on ollut muun muassa sisustuskirjai-
met, isoäidinneliöt, joulukortit ja -kranssit. Joulukuun 11. päi-
vä kierrätysmateriaaleista tuunataan näyttäviä rock-henkisiä 
asusteista, kun opastajana on pukutaiteilija Nina Korento.

Ekotuunareiden käsialaa on myös tämän lehden kansi-
kuvan sommitelma� Kiitos ja kumarrus joulukorttipa-
jan väelle�

Ekotuunari-hankkeen työpajoissa kädentaidot ja kierrätysmateriaali 

yhdistyvät. Joulukorttien parissa hankevastaava Tiina Oksanen.

TiimiVerkko-hanketyöntekijä Ida-Maria Koskivaara.
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Runoja, Sami Huuskonen

Viina tupakka ja kahvi 

Huomenta kaikille. 
Elämäni ylä- ja alamäkeä. 
Joskus olen vain pysähtynyt, ei ajatuksia. 
Sängyssäni mietin kuka minä olen. 
Katson vessan peiliin, näen kuivuneet silmäni ja sydän sanoo, 
että et ole itkenyt pitkään aikaan. 
Olen piilottanut murheeni viinaan, tupakkaan ja kahviin. 
En ole nauranut sydämeni pohjasta pitkään aikaan. 
Monta elämää olen aloittanut alusta, ehkä saman verran niin 
kuin kissalla on 
yhdeksän elämää, ainakin jotkut ihmiset väittää niin.  
Katson tavaroita mitä olen hankkinut, sielu sanoo elä kiinny 
niihin muuten 
sinun sydämmesi on osa maailmaa. 
En halua olla maailman orja, niin orja. 
Sydämessäni kuulen koko ajan sinun puhetta. 
Sinä Sami olet minulle rakas lapsi, mutta minä en vain tahdo 
tai pysty 
ymmärtämään niin suurta armoa. 
Sinä vain tuhlaat minuun sinun rakkauttasi. 
Haluaisin ansaita sen mutta sinulle minun hyvät teot ovat 
kuin likainen vaate. 
Sinä puhut minun sydämeeni vain MINUN RAKKAUS RIITTÄÄ SINULLE.

Syödä 

Haluaisin syödä. 
Haluaisin syödä tämän maapallon. 
Haluaisin syödä kaikki ruohot meret ja kaikki 
maailman hedelmät. 
Haluaisin maistaa ja kosketella tämän elämän kirpeyttä 
ja makeutta. 
Haluaisin tuntea lämmön tunteen joka auringosta lähtee, 
ja kylmän 
jonka pakkasherra on taikonut talviaamuna. 
Haluaisin maistaa rakkauden hedelmää jota sinä tarjoat. 
Haluan elää tätä elämää. 
- sekunnin. 
- tunnin. 
- vuorokauden. 
- vuoden. 
- iankaikkisuuden.

Alaston totuus, Sami Huuskonen 2019
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