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Jyväskylän Katulähetys

Jyväskylän Katulähetyksen hallitus

Jyväskylän Katulähetyksen nettisivuilla toimintaa kuvaillaan perheen toiminnak-
si, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme 
lähimmäisiä sekä toinen toistamme eteenpäin. Teemme sitä mitä osaamme par-
haiten.

Suuressa perheessä yhteen hiileen puhaltaminen voi joskus olla haastavaa. Kui-
tenkin tahdomme oppia ymmärtämään itseämme ja toinen toisiamme. Iso Kir-
jakin kehottaa meitä tähän. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keske-
nään. (Room. 12.10) 

Jyväskylän Katulähetyksen hallituksessa on puheenjohtaja Pekka Arposuo, 
varapuheenjohtaja Leevi Napari ja sihteeri Sirpa Malin. Lisäksi hallituk-
sessa on viisi muuta jäsentä: Erja Blomberg, Tarja Hiltunen, Ulla Koski-
nen, Anna Liukko ja Pekka Nieminen.

Hallituksen kokouksiin osallistuu myös Jyväskylän Katulähetyksen talous-
päällikkö Matti Kaukotie, sekä tänä vuonna työntekijöiden edustajana Ari 
Kivinen. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.Jä
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Teksti: Sirpa Malin ja Tarja Hiltunen

Hallituksen tehtävänä on vastata 
yhdistyksen hyvästä taloudenhoi-
dosta, sekä toimintaan liittyvistä 
asioista kristilliseltä arvopohjalta. 
Yksittäisiä tehtäviä on mm. toi-
meenpanna yhdistyksen ja halli-
tuksen kokousten päätökset ja hy-
väksyä uudet yhdistyksen jäsenet.

Hallitus on toiminnanjohtajan 
esimies. Hallituksen on hoidettava 
tehtäviään lain, yhdistyksen sään-
töjen ja yhdistyksen päätöksien 
mukaisesti.

Tehtävä
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Osallisuutta ja yhdessä rakentamista 

Perusta työllemme on ammatillisuus, lähimmäisen 
kohtaaminen sekä dialogisuus. Mielestämme teh-
tävän työn elinehto on työn kehittäminen – sen 
pohtiminen mikä toimii tässä kontekstissa ja mikä 
ei, miten minä voin ammattilaisena kehittyä sekä 

miten työskentely-yhteisöni voi kehittyä. Miten me pääsem-
me siihen? Tekemällä perustehtävämme mahdollisimman hy-
vin. Meidän ei tarvitse rakentaa pyörää uudelleen vaan kuun-
telemme kanssaihmisiä ja yhdessä rakennamme Ruoka-avun 
tulevaisuutta. 

Olemme työskennelleet nyt Ruoka-avussa kaksi kuukautta, 
ja olemme saaneet kuulla lukuisia hienoja tarinoita – ihmisen 
kokoisia tarinoita. Työn vaikuttavuus ihmisen hyvinvointiin 
on tullut ilmeiseksi, sen merkitys ihmisen elämälle on suu-
rempi kuin mitä tilastoihin voi kirjoittaa. Olemme pitäneet 
sitä kunnia-asiana, että ovemme on aina auki, on kyse sitten 
valmentautujasta tai yhteistyökumppanista. Olemme ammat-

tilaisina saaneet kulkea tähän polulle moninaisen ja rikkaan 
työelämän kokemuksen kautta. Voimme ja saamme hyödyn-
tää aiemmin saatua tietotaitoa sekä hitusen viisauttakin tässä 
työssä. Osaamme olla nöyriä tässä palvelutehtävässä, toista 
kunnioittava ja toisen tarinaa kuunteleva.  

On ollut hienoa huomata, että saamme olla osa suurem-
paa Jyväskylän Katulähetyksen yhteisöä omalla paikallamme 
Ruoka-avussa. Esimerkiksi Talentti-valmennus on luonteva 
osa myös meidän työtämme. Olemme ylpeitä, kun saamme 
olla osa perinteistä ja kunniakasta yhdistystä millä on vuosi-
kymmenten perinteet ihmisen vierellä kulkemisessa, auttami-
sessa sekä yhteiskunnallisessa toimijuudessa.  

Ovemme on auki myös sinulle, tervetuloa käymään!

 Teksti: Taina Koponen & Miska Hietala

Jyväskylän Katulähetyksen Ruoka-avussa on koettu muutoksen tuulia. Vuosikymme-
nen vaihtuminen toi vaihdoksen myös henkilöstöön. Ruokapankin tunnetut pankkii-
rit saivat luovuttaa vastuun uusille ammattilaisille - meille.

Kuva: Miska Hietala

Ruoka-apu

Taina Koponen  
Miska Hietala

Olen vaimo sekä ihanan aikuisen pojan äiti. Olen valmistunut vuonna -95 psykiatriseksi sai-
raanhoitajaksi. Marraskuussa 2019 aloitin toiminnanjohtajana Vaajakosken Suvannossa. Pi-
dän ihmisistä, työn kehittämisestä ja toimintojen organisoimisesta.  Ennen Suvantoa olen 
ollut päihdetyössä erilaisissa työmuodoissa yli 20 vuotta. 

Katulähetyksen kehittyvää ja hienoa työtä olen saanut seurata vierestä monien vuosien ajan. 
Hallitukseen haluan tuoda kokemukseni päihdetyöstä sekä erilaisten verkostojen kanssa työs-
kentelemisestä.

Haluan yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa olla synnyttämässä lisää vakautta, yh-
teistyötä ja luotettavuutta myös yhteistyötahojen suuntaan.

Erja Blomberg

Olen lähtöisin Vaasasta, asunut eri puolella Suomea ja Ruotsiakin. Muutimme Suomeen 1988 
ja Jyväskylään 1992. Vapaaehtoista päihdetyötä olemme tehneet mieheni kanssa jo Ruotsissa 
asuessamme. Suomeen muuton jälkeen päihdetyö on ollut palkkatyötäni.

Tällä hetkellä työskentelen Sininauhaliitossa läheistyön kehittäjänä. Työssäni olen kohdannut 
myös lapsensa huostaanoton kokeneita äitejä. Myöhemmin tämä aihe johti väitöskirjan kir-
joittamiseen. Väittelin vuonna 2015 Jyväskylän yliopistossa aiheesta Äitiys, Huostaanotto ja 
voimaantuminen. Lähellä sydäntäni on ollut päihdehaittoja kokevat naiset ja läheiset.

Olen joskus sanonut Jumalalalle, että elämäni saa kulua tässä työssä, ihmisten kuuntelemi-
sessa ja toivon lisäämistä heissä. Haluan tehdä sen tehtävän, joka minulle on annettu.

Olen innokas hiihtäjä, kesäisin marjastan, mökkeilen ja joskus kalastankin. On minulla filla-
rikin.

Ari Kivinen (työntekijöiden edustaja hallituksessa)

Jyväskylän Katulähetys

Pekka Nieminen
Olen Saarijärvellä asuva kuusilapsisen perheen isä ja tehnyt aikaisemman työurani liike-elä-
män palveluksessa. Työskentelen Visio-säätiön toiminnanjohtajana (vuodesta 2004). Konser-
niin kuuluu myös kaksi osakeyhtiötä, joita johdan.

Työtä olen halunnut tehdä aina ihmisläheisesti ja siksi osallistun omassa työyhteisössäni mah-
dollisimman paljon myös käytännön työhön eri yksiköissä. Harrastuksiini kuuluu liikkumista 
eri muodoissa. Mielelläni päivitän ajatuksiani ja lataan akkujani nuotion äärellä jossain, missä 
vain linnunlaulu kuuluu. 

Haluan olla tukemassa Jyväskylän Katulähetyksen tärkeää työtä ja tuoda niitä tietoja ja taito-
ja, joita olen omassa työssäni kantapään kautta oppinut. Haluan myös Katulähetyksen halli-
tuksen jäsenenä päästä tutustumaan kaikkiin teihin työntekijöihin, jotka toimitte eri yksiköis-
sä. Haluan olla myös helposti lähestyttävä, joten rohkeasti vain minuun yhteyttä, jos voin olla 
avuksi tai vaikka juttukaveriksi.

Olen keskiverto, keski-ikäinen ja keskeneräinen mies. Siitä huolimatta tai ehkä juuri sen takia 
koen olevani myös onnellinen mies. Minulle on suotu riittävästi, jopa ylenpalttisesti kaikkea 
sitä, mitä hyvään elämään ja onnellisuuteen tarvitaan.  

Mietin usein, mikä on tuon kaiken hyvän olemassaolon tai toisen kohdalla sen puuttumi-
sen perusta? Omalta osaltani tiedän varmasti, ettei tilanteeni ole seurausta hyvin eletystä 
ja ansioituneesta elämästä. Joten en rohkene ajatella, että hyvän elämän ja onnellisuuden 
rakenneosien vähäisempi määräkään olisi pelkästään huonojen elämänvalintojen seurausta. 
Ja kuitenkin, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jokaisella teolla tai tekemättä jättämisellä on mer-
kityksensä.

Tämä itsestä riippuva sekä riippumaton ”oman onnensa seppäyden” rajapinta on päivittäin 
vahvasti läsnä arjen toiminnassa. Työntekijöiden edustamisen rinnalla haluaisinkin hallitus-
työskentelyssä pitää esillä tämän rajapinnan määrittelyn ja tulkinnan tärkeyttä toimintaa 
suunnitellessa.

Tarja Hiltunen
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Tuettu 
asuminen

Avuksi -projektille jatkorahoitus sekä lisäresursseja

Katulähetyksen vuokra-asunnoilla käynnistettiin asu-
misneuvontatyö vuoden 2019 alussa, jolloin Avuksi 
– projekti aloitti toimintansa. Tuolloin asumisen tuki 

päättyi kolmessa asumisen yhteisössä, Takalaittomassa, Eta-
pissa sekä Rasilassa. Ennen henkilökunnan siirtymistä näistä 
paikoista muihin tehtäviin, mietittiin uusia väyliä asukkai-
den tukemiseen ja tällöin ideoitiin asumisneuvontaa tarjoava 
Avuksi -projekti. 

Asumisen kehittämis- ja rahoittamiskeskus ARA myönsi 
osarahoituksen projektille kolmeksi vuodeksi, mutta vuosi 
kerrallaan on haettava jatkorahoitusta, jota myönnetään saa-
vutettujen tulosten perusteella. Aluksi projektissa työskente-
li yksi työntekijä, asumiskoordinaattori, mutta tälle vuodelle 
ARA on myöntänyt lisärahoitusta, jolloin tiimiin saadaan toi-
nen asumisneuvoja. Vuokra-asunnoilla on kuluneen vuoden 
aikana työskennellyt seitsemän henkilöä kuntouttavassa työ-

toiminnassa ja kesällä rekrytoitiin palkkatuella työvalmen-
taja heidän ohjaajakseen eli vuonna 2019 vuokra-asunnoilla 
työskenteli kaiken kaikkiaan yhdeksän henkilöä.

Avuksi -projektin asumisneuvojat ottavat yhteyttä asi-
akkaaseen, mikäli ilmenee tarvetta esim. vuokrien jäädessä 
maksamatta. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä erilaisissa 
asumiseen liittyvissä kysymyksissään. Asumisneuvonnassa 
asiakkaan omatoimisuutta ja elämänhallintaa vahvistetaan 
keskustelujen, palveluohjauksen, verkostotyön ja käytännön 
avun keinoin, yksilöllisesti räätälöitynä palveluna. Avuksi 
-projekti auttaa, mutta ei tee puolesta vaan ohjaa asukkaita 
hoitamaan itsenäisesti asioitaan. Asumisneuvontatyö ei ole 
sosiaalipalveluille kuuluvaa sosiaaliohjausta eikä tuettua 
asumispalvelua, joten enemmän tukea tarvitsevat asukkaat 
ohjataan sosiaalityön palveluiden piiriin.

Jyväskylän Katulähetyksen vuokra-asunnot

Yhteystiedot

Asumiskoordinaattori

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

Ohjaaja

Jarno Maaniemi 
040 718 4850 
jarno.maaniemi@jklkl.fi

Hallinnollinen isännöitsijä

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

Teksti: Helena Konttinen

Vuokra-asunnot tarjoavat asuntoja itsenäiseen elämään 
kykeneville päihteettömille ja päihteettömyyteen pyrkiville 
henkilöille seuraavissa kohteissa: 

• Takalaiton Kolmospesänkadulla Kuokkalassa 
(28 asuntoa + päiväkeskus ja toimisto)

• Etappi Vähämäentiellä Taka-Keljossa 
(15 asuntoa + päiväkeskus ja toimisto)

• Rasila Vanhatiellä Keljonkankaalla 
(4 asuntoa) 

Asuntoa voi hakea täyttämällä hakemuslomakkeen Katulähe-
tyksen Internet-sivuilla: www.jklkl.fi.

Avuksi–projektin asumisneuvojat tarjoavat neuvontapalvelu-
ja asukkaille yhteistyössä Jyväskylän kaupungin sosiaalisen 
isännöinnin asumisohjaajien kanssa, joilla on vastaanotto 
kerran viikossa Takalaittomassa (ti klo 13–15) ja Etapissa (ke 
klo 13–14.30).

Asumisneuvonnan tavoitteena on asumisen turvaaminen rat-
kaisemalla ja ennaltaehkäisemällä vuokralaisten asumiseen 
liittyviä ongelmia. 

Vuokra-asuntojen uutisiaAsumispalvelut
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nen riskinsä joutua asunnottomaksi sekä asunnot-
tomuuden pitkittymiseen kasvaa. Asunnottomien 
määrään ja asunnottomuuden kestoon vaikuttaa 
erityisesti se, millaista tukea yhteiskunta tarjoaa 

asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville. Jos asuntoa 
ei ole, asioiden hoitaminen ja normaali elämä on vaikeaa. Kun 
seuraavasta yösijasta ja siitä, kauanko tällainen tilanne jatkuu 
ei ole varmuutta, stressi lisääntyy ja monet asiat alkavat tuntua 
ylitse pääsemättömiltä.  

Jyväskylän kaupunki on tukenut erityisesti heikommassa 
asemassa olevien asunnottomien asumisen järjestämistä yh-
teistyössä Katulähetyksen kanssa jo 36 vuoden ajan. Seuraava 
yösija on järjestynyt ensisuojasta ja siellä tehtävän työn avulla 
on lukuisien asunnottomien asunnottomuusjaksot saatu päätty-
mään. Viime vuonna näitä henkilöitä oli 43, eli 66% kaikista 
ensisuojan palveluita käyttäneistä. Asunnottomien tarpeeseen 
on pystytty tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja, joissa asumi-
sen onnistumiseen on ollut tarjolla tarvittavaa tukea. Katulähe-
tyksen tuettuun asumiseen haki viime vuonna 188 asunnotonta 
henkilöä ja heistä 62 sai asunnon tuetusta asumisesta ja 47 itse-
näistä vuokra-asumista tarjoavilta vuokranantajilta.  

Asumispalveluitamme ohjaa ajatus, että jokainen pystyy 
asumaan oikeanlaisen tuen turvin. Koti on perusta elämän jär-
jestämiselle, osallisuuden kokemukselle ja ympäristöön kiin-
nittymiselle. Ilman kotia ja riittävän tuen tai hoidon puuttues-
sa luottamus järjestelmään alkaa horjua, eikä oikein enää osaa 
tunnistaa omia tarpeitaan asioidensa korjaamiseksi. Tällaisessa 
tilanteessa oma koti ei aina tunnu tärkeältä, tai ottaa sen vain 
vastaan, omaamatta kuitenkaan asumiseen tarvittavaa motivaa-

tiota tai taitoja. Sitoutuminen palveluihin ja motivaatio oman 
tilanteen kohentamiseen voivat toteutua vain silloin, kun meillä 
on oikeus ja taito valita itse haluamamme tukitoimenpiteet. 

Tarjoamamme asunnottomuustyö ja asumisen tuki raken-
tuvat itsemääräämisoikeutta kunnioittavien sekä valinnanva-
pautta ja osallisuutta vahvistavien arvojen pohjalle. Teemme 
asumissosiaalista läsnäolotyötä, joka perustuu arvostavaan ja 
yhdenvertaiseen kohtaamiseen, jonka tavoitteena on vahvistaa 
keskinäistä luottamusta ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Keskuste-
lemme asiakkaan kanssa aktiivisesti hänen omista tavoitteistaan 
ja kiinnostuksen kohteistaan, joissa autamme häntä näkemään 
pieniä eteenpäin menemisen merkkejä. Annamme niistä kan-
nustavaa ja voimaannuttavaa palautetta, jonka kautta etsimme 
yhdessä uusia näkökulmia hänen tilanteensa paranemiseen.  

Tuomme myös asiakkaidemme äänen kuuluviin ja tuemme 
omalta osaltamme palvelujärjestelmää suunnitelmien ja pää-
tösten toteuttamisessa, jakamalla informaatiota eri verkostois-
sa. Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen aikuissosiaalityön 
kanssa on avainasemassa ja on erityisen tärkeää, että meillä on 
yhteinen ymmärrys siitä, ettei pelkkä asunto riitä kaikille. Se 
on mahtavan hyvä alku, mutta monet tarvitsevat sen säilyttääk-
seen juuri heidän tilanteeseensa sopivaa tukea ja hoitoa. Tämä 
on toimintamme perusta, ja sen pohjalta työmme jatkuu myös 
tulevaisuudessa.

Teksti: 
Ville-Veikko Lampinen 

asumispalvelupäällikkö

ARAn viimeisimmän asunnottomuusselvityk-
sen mukaan Jyväskylässä oli viime vuonna 
asunnottomana 156 yksin asuvaa henkilöä ja 
yksi perhe.

Kolmasosalla heistä nähtiin olevan jokin so-
siaalinen tai terveydellinen ongelma, joka 
vaikeutti olennaisesti heidän asuttamistaan, 
tai heidän asunnottomuutensa oli pitkittynyt 
tai uhkasi pitkittyä tavanomaisten asumisrat-
kaisujen toimimattomuuden ja heille sopivien 
tukipalveluiden puuttumisen vuoksi.

Asunnottomuuteen johtavia sosiaalisia tai terveydellisiä riskitekijöitä ovat mm. vähä-
varaisuus, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisten 
resurssien vähäisyys sekä muutokset elämäntilanteessa, kuten sairaus, ero, muutto 
toiselle paikkakunnalle ja työttömäksi jääminen.

Jyväskylän Katulähetyksen vuokra-asunnoilla käynnistettiin asumisneuvontatyö 
vuoden 2019 alussa, jolloin Avuksi-projekti aloitti toimintansa.

Jarno Maaniemi, Marja-Leena Kotilainen ja Johanna Muittari valmistelemassa yhteistä ateriaa Takalaittoman päiväkeskuksessa.
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Tämän jutun kirjoittamisen jälkeen koronavirusepidemia 
aiheutti huomattavia muutoksia Katulähetyksenkin toi-
mintaan, mm. päiväkeskustoiminta loppui väliaikaisesti 
ja työntekijöitä jouduttiin lomauttamaan, mikä vaikuttaa 
toistaiseksi myös vuokra-asuntojen toimintaan resurssi-
en vähenemisenä.
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Talentti-kierrätys

Talentti-kierrätys

Kierrätyksellä on tänäänkin hyvin tärkeä osa yh-
teiskunnassamme ja tulevaisuudessa sen merkit-
tävyys tulee vain kasvamaan. Voisi ajatella, että 
Katulähetys on näilläkin toimintamuodoilla ollut 
monille suunnannäyttäjänä ja jopa edellä aikaansa 

yhteiskunnallisena toimijana, sekä vastuunkantajana.
Meillä kierrätys on kaikki Talentti-brändin alla ja käytännös-

sä kierrätystyötä tehdään myymälöissämme, joita on Jyväsky-
län Seppälänkankaalla ja keskustassa sekä Muuramessa. Lisänä 
meillä kierrätykseen osallistuu Talentti pesula ja lajittelu/leik-
kuu -keskus, joka tuottaa materiaalia yhteistyökumppanillemme 
Dafecor oy:lle.

Johtavana ajatuksena meillä on ollut rakentaa alustaa kierrä-
tykselle missä kuka tahansa asioiva voi kantaa kortensa kekoon 
hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja näin olemme olleet vaikut-
tamassa myös ihmisten asenteisiin herättelemällä huolta meidän 
yhteisen ympäristömme hyvinvoinnista. Kierrätyksessä on vielä 
Suomessakin paljon kehitettävää ja tekemätöntä työtä, toivot-
tavasti saamme olla vielä Katulähetyksenä mukana kierrätystä 
tekemässä tulevaisuudessakin.

Teksti: 
Juha Konttinen 

Talentti-kierrätys päällikkö
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Lasse on tuttu näky Talentti kierrätysmyymälöissä
Lassen kanssa juttu luistaa. Hän kehuukin, että on mukavaa 
kun voi kassojen kanssa jäädä juttelemaan, mikä ei ole ny-
kyään marketeissa mahdollista. “Vanhan ajan tori -meininki” 
- Hän toteaakin. Myymälöissä on niin mukavat porukat.  

Lasse asuu Äänekoskella, mutta käy viikoittain Jyväskylän 
puolella. -Kun haen vaikka vaimoa töistä, niin jää aikaa teh-
dä kirppiskierroksia. Vaikka mitään ei olisikaan aktiivietsin-
nässä, mukaan voi tarttua jotain kiinnostavaa. Esimerkiksi 
Tuumassa vieraillessani näin mielenkiintoisen Pingviiniradion. 
Välähti heti mieleen, että tuostapa voisi kuunnella luontoil-
toja.

Vaatteita en varsinaisesti etsi, mutta mukaan on tarttunut 
muutamat farkut ja kynsikkäitä, ja kirjoja. Kirjoista minä pi-
dän. Ei ole vara käydä kirjastoissa, kun olen niin hajamieli-
nen, mutta kierrätyksestä löytää paljon mielenkiintoista lu-
ettavaa. Erityisesti pidän nuorten kirjoista. Pertsa ja Kilu on 
ykkönen. Tyttöjen kirjoja en vielä alkanut lukemaan.  

-Kunpa ihmiset löytäisivät paremmin kierrätysmyymälät.  
Toisivat ennemmin tällaisiin paikkoihin tavarat, eivätkä veisi 
kaatopaikoille. 

Lasse näkee tärkeänä myös työllistämisen. Erityisesti työn, 
jota Katulähetys tekee, on tärkeää kohtaamista, vaikka maa-
hanmuuttajille. -Siellä pääsee hyvin tutustumaan suomalai-
seen kulttuuriin. 

Teksti: Heikki Laasonen

Jyväskylän Katulähetyksellä on pitkäaikainen kokemus kierrätyksestä, sillä tämäntyyp-
pistä kierrätystä mitä nykyäänkin harjoitetaan, on Katulähetyksellä tehty yhdeksän-
kymmentäluvun puolivälistä asti.

Mitä olette tykänneet 
pesulapalvelustamme?

”Hyvä, ystävällinen palvelu. Hyvin toimii. Hinta 
on kohtuullinen ja pyykit saa tarvittaessa no-
peastikin.” 

Mistä löysitte tiedon pesulatoiminnasta?

”Talentti kierrätysmyymälässä asioidessamme 
huomasimme että täällähän on pesulakin.” 

Koetteko tällaisen kierrätys/työllistämistoi-
minnan tarpeellisena?

”Kyllä, ehdottomasti. Sekä työllistämisen että 
ympäristön kannalta.” 

Mitä lisäpalveluita haluaisitte meiltä?

”Mahdollisesti siivouspalvelua ja liinavaate-
vuokrausta. Jos liinavaatteita voisi vuokrata, ei 
tarvitsisi omaa varastointitilaa ja likaiset liina-
vaatteet voisi samalla reissulla vaihtaa uusiin ja 
puhtaisiin.

Haastattelu: 
Heli Tervakangas ja Maria Kupari

Rento Holiday Oy Talentti pesulan asiakkaana
Rento Holiday Oy  tarjoaa  lyhyt- ja pitkäaikaista asuntojen vuokrausta. Yritys toimii Jyväskylässä. 
Haastattelimme yrityksen omistajia Jaana ja Janne Göösiä.

Kuva: Jyrki Pitkänen

tänään

www.jklkl.fi

Talentti-kierrätys
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Talentti-valmennus

Talentti-valmennus palvelee Jyväskylän 
Katulähetykselle työllistyviä ihmisiä, purkaa 
työllistymisen esteitä ja tukee valmentautu-
jia kohti avoimia työmarkkinoita ja opiske-
lumahdollisuuksia.

Palvelu, joka tuottaa tuloksia

Valmennuksen keskiössä ovat valmentautujan yksilölli-
set tavoitteet ja taidot eli talentit. Valmentautuja mää-
rittää itselleen merkitykselliset, työllistymistä edistä-
vät tavoitteet. Tavoitteiden asettamiseen hän saa tukea 

työvalmentajalta.
Talentti-valmennuksen tuella valmentautujan työelämätaidot 

kasvavat ja koulutus- ja työuran löytyminen helpottuu. Sen lisäksi 
valmentautujat saavat tukea työ- ja toimintakyvyn edistämiseen 
sekä elämänhallintataitojen ja oman motivaation vahvistamiseen. 
Valmennuksen aikana valmentautuja pääsee tutustumaan eri työ-
tehtäviin ja toimimaan osana työyhteisöä.

Sosiaalinen valmennus
Valmennuspalvelut laajenevat sosiaalisella valmennuksella. So-
siaalinen valmennus eli sosiaalihuoltolain mukainen työtoimin-
ta käynnistyi 1.3.2020 alkaen. Palvelua tuottaa konsortio, jossa 
Jyväskylän Katulähetys toimii yhteistyössä Sovatek-säätiön ja 
Green Care -keskus Könkkölä ry:n kanssa. 

TiimiVerkko-hanke
TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hanke (ESR 
2018-2020) jatkaa toimintaansa vuoden loppuun. Hankkeessa on 
yhteiskehittämisen työpajoissa suunniteltu digivalmennusta ja pi-
lotoitu digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä Talentti-valmennuksen 
kanssa. 

Yhteiskehittäminen työvalmennustreeneissä 
Talentti-valmennus elää arjessa ja vastaa toimintaympäristössä ta-
pahtuviin muutoksiin. Työvalmentajat kokoontuvat kuukausittain 
työvalmennustreeneihin, missä jaetaan ajatuksia ja hyviä käytän-
töjä sekä opitaan uutta ja suunnitellaan tulevaa. 

”Treenit ovat hieno tilaisuus tavata muita ja päivittää tietoja, 
suuntaus on hyvä, yhteiskehittämisessä on paljon mahdollisuuk-
sia.”

Nuorisotyö

Perhe Katutaso
Katutaso on nuortentalo 18-35-vuotiaille, jotka viihtyvät 
toistensa seurassa selvinpäin. Talo on erityisesti niille, jotka 
viettävät aikaa paljon yksin kotona, haluavat touhuta mui-
den kanssa, hankkia uusia tuttavuuksia tai tavata vanhoja 
tuttuja muualla kuin kotona. Porukalla tutustutaan uusiin 
harrastuksiin, leireillään, opetellaan arjentaitoja ja tietysti 
kaveritaitoja. Usein vaan myös nojutaan, niinkuin perheen 
kesken on tapana. Talolta löytyy kahvio, bilis, pingis, pleik-
kari, bänditila, tilaa opiskeluun, keittiö, suihku ja pyykin-
pesumahdollisuus, loputtomasti lautapelejä ja juttuseuraa. 
Ohjelmaa on jokaiselle päivälle. Nuorisotyöntekijöiltä saa 
apua virastoissa käynteihin, asunnonhankintaan, työnha-
kuun ja mihin ikinä keksitkin pyytää. 

Työvalmennus
Työvalmennuksen työtehtävät muodostuvat arjen tehtävis-
tä ja nuortentalon töistä. Työvalmennuksessa voi olla kun-
touttavassa työtoiminnassa, sosiaalihuoltolain mukaisessa 
toiminnassa, työharjoittelussa, työkokeilussa, palkkatuella, 
oppisopimuksella, sosiaali, terveys- tai kasvatusalan har-
joittelussa tai suomen kielen harjoittelujaksolla.

Vuosi 2019 numeroina
 

• Aukiolopäiviä 272.

• Kirjattuja asiakaskäyntejä tilatyössä 11572.

• Osallistuneista maahanmuuttotaustaisia 49% 
ja naisia 12%.

• Nuoret järjestivät itse 192 erilaista tapahtu-
maa, joissa oli 302 eri osallistujaa. 

• Aktiivisia vapaaehtoisia 20 nuorta.

• Vapaaehtoisten tekemät tunnit 3235.

• Työvalmennuksen piirissä oli 39 nuorta

• Jalkautuvaa katutyötä tehtiin 144 päivää. Kon-
taktien määrä oli 1345 nuorta.

• Syvällisiä kohtaamisia kirjattiin 45% kaikista 
kohtaamisista.

Nuorisotyö kuuluu kaikille nuorille
Katulähetyksen nuorisotyö jakaantuu 
nuortentalo Katutasoon keskustassa, 
kadulle jalkautuvaan nuorisotyöhön ja 
nuorten työvalmennukseen.

Jalkautuva katutyö

Jalkautuva katutyö on erityisen haas-
tavassa elämäntilanteessa oleville 
nuorille, jotka hyötyvät myös virka-
ajan- ja paikkojen ulkopuolella kohtaa-
misista. Katutyöntekijän saa kaveriksi 
esim. päihdepohdintoihin, sotkuisiin 
virastoasioihin, arjen opetteluun tai 
vaikka synnytysvalmennukseen. Nuori 
itse määrittelee avun tarpeen. 
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Teksti: 
Hanna Lamberg 

vastaava työntekijä

Työllistäminen 2019

Jyväskylän Katulähetys työllisti vuoden 2019 aikana va-
kituisiin ja projektityösuhteisiin 40 työntekijää ja mää-
räaikaisiin työsuhteisiin yhteensä 94 työntekijää, joista 
palkkatuettuina 74 työntekijää. Työkokeilijoita vuoden 
aikana oli yhteensä 42 ja kuntouttavassa työtoiminnas-
sa 157 eri henkilöä. Oppisopimuksella opiskeli 15 eri 
henkilöä, yhdeksää eri tutkintoa. Valmennuspäiviä tuo-
timme yhteensä 23 678 päivää.

PAIKKO

Jyväskylän Katulähetyksen Talentti-valmennuksen oppi-
misympäristöjen tunnistustyö on käynnissä ja päivitet-
tyjä oppimisympäristöraportteja ilmestyy osoitteeseen 
www.paikko.fi.

PAIKKO-järjestelmän avulla osaaminen tehdään näky-
väksi. PAIKKO sisältää 23 ammatillisen perustutkinnon 
perusteet, yhteiset tutkinnon osat sekä ammatilliseen 
koulutukseen valmentavan koulutuksen.

Seuraavan Vapautetut-lehden teema on Talentti-valmennus. Lehti 
ilmestyy toukokuussa 2020.
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www.jklkl.fi
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Yhdessä olemme enemmän 

Sammonkadun Ruoka-avussa työskentelee päivittäin rei-
lu kymmenhenkinen joukko. Jakopäivinä työntekijöitä 
voi olla puolet enemmän. Näiden lisäksi vapaaehtoiset 

tuovat lisäkäsiä kiireisiin hetkiin. Viime vuonna ruokakasse-
ja jaettiin 22 812. Näiden lisäksi EU-ruokakasseja liki 6000. 
Viikoittain tulee kyselyjä myös kriisikasseille, jolloin ihmisen 
hätä on vahvasti läsnä. Nämä ovat konkreettisia kädenojen-
nuksia ruoan muodossa. Ruoka-avun kautta on mahdollisuus 
auttaa ja luoda toivoa toivottomuuteen. Näissä tilanteissa on 
monesti kyyneleet silmissä niin saajalla kuin antajallakin. 

Ruoka-avussa työskentely koetaan merkityksellisenä. Jo-
kaisen työntekijän takaa löytyy myös oma, arvokas tarinansa. 
Kysyin kuntouttavassa työntoiminnassa mukana olevilta hei-
dän ajatuksiaan ruoka-avussa työskentelylle. Vahvana kantoi 
ihmisten ääni heidän pohtiessaan ruoka-avussa työskentelyn 
merkitystä:

”Se merkitsee raittiutta ja ihmisten auttamista. Auttami-
sesta tulee aina hyvä fiilis. Se on sitä, että tuntee tekevänsä 
tärkeetä työtä ja se onkin se kovin motivaattori, kun tuntee 
ittensä tarpeelliseksi.”

”Kyllä täällä olo tuo sisältöä elämään, ei jumitu, kun on 
paikka minne lähteä ja missä olla osana isompaa kokonai-
suutta. Ei täällä katella entistä asemaa tai puoluekantaa, sa-
malla viivalla me kaikki ollaan.”

”Rehellinen kun olen, niin täällä olo on pelastanut mut.”

”Se on jotain suurta nähdä ihmisissä onni ja ilo, kun saa 
ruoka-apua, ei siitä voi muuta kuin tulla hyvä fiilis.”

Jyväskylän Katulähetyksen ruoka-avussa käy tohina. Lahjoituskuorma ruokaa on 
juuri saatu selvitettyä ja ruoka-apua seuraavaan jakoon on riittävästi. 

Sammonkatu 5:stä löytyy Jonosta yhteyteen toimintaa sekä 
Lähi-idän lähetyksen ylläpitämä Cafe Agapé. 

Jonosta yhteyteen -toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus (STEA). Toiminta alkoi hankkeena 
1.3.2016. Toiminnan tavoitteena on aktivoida Ruoka-avun asi-
akkaita vertaistuen ja toiminnallisten ryhmien menetelmin sekä 
palveluohjauksen ja neuvonnan avulla.

Jonosta yhteyteen toiminnan tärkeimpänä asiana on ihmisen 
kokemus kohdatuksi tulemisesta. 

Ruoka-apu kassia ei tarvitse enää jonottaa ulkona, vaan odot-
tamaan pääsee päiväkeskuksen puolelle. Siellä kohdataan ih-
minen sellaisena kuin hän on. On myös mahdollista löytää seu-
raa ja juttukavereita, vaikka lehden lukemisen lomaan. 

Työntekijän tehtävänä on olla palveleva, voimaannuttava ja 
käytännön tukea lähelle tuova. 

Jonosta Yhteyteen toiminnan yhtenä tavoitteena on osallistaa 
kävijä toiminnan kehittämiseen ja tekemiseen. Jonosta yhtey-
teen toiminta on juuri sitä matalan kynnyksen toimintaa ihmi-
syyden ja sisäisen kasvun hyväksi, ruohonjuuritason sosiaa-
lialan ihmistyötä. 

Cafe Agape on hyväntekeväisyyskahvila. Alhaiset hinnat mah-
dollistavat lounas- ja kahvilapalvelun myös vähävaraisille. Tors-
tain lahjalounas on ilmainen kaikille. 

Jyväskylän Katulähetyksellä meillä on etuoikeus saada tehdä 
työtä missä pienet hetket lasketaan ja tekemällämme työllä on 
suuri merkitys. Päivittäin saamme olla kohtaamassa ihmisiä 
ihmisenä. Kulkea matkaa rinnakkain. Yhdessä olemme enem-
män. 

Teksti: 
Taina Koponen 

vastaava työntekijä

Mitä muuta?

Ruoka-apu
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Katulähetyksen kansalaisjärjestöpohjainen 
toiminta syntyi tarpeesta

Kansalaistoiminta

Sotien jälkeen 1940-luvulla asuntopula, ihmisen 
sisäinen hätä sekä päihdeongelmat olivat ympäri 
maatamme arkea. Tuolloin Helsingissä kristitty-
jen yhteys ja Jumalan synnyttämä halu auttaa lä-
himmäisiä synnytti kansallisen katulähetystyön.

Toimintaan käytiin tutustumassa useista eri kau-
pungeista. Sen myötä myös jyväskyläläisten 
kristittyjen sydämet löysivät yhteisen toiminta-
tavan syttyneeseen haluun auttaa huono-osai-
suudesta kärsiviä lähimmäisiä. Kansallisen ka-

tulähetyksen tahtotilana oli, että eri kristillisten kirkkojen, 
seurakuntien ja yhteisöjen uskovat tekevät paikkakunnillaan 
katulähetystyötä yhdessä. Jyväskylän Katulähetys haluaa 
tarjota ja kehittää tätä yhteistä toimintapohjaa paikallisille 
kristillisille toimijoille ja vapaaehtoisille myös tänä päivänä. 
(www.jklkl.fi/historiikki)

Katulähetys tarvitsee jäsenistöään 
ja vapaaehtoistoimintaa
Aika on muuttunut monella tapaa Katulähetyksen syntyvai-
heista. Katulähetyksen toiminta on niveltynyt ajan myötä 
myös sosiaalipoliittisen toiminnan alueille. Jyväskylän Katu-
lähetys on laajentunut monelle toiminta-alueella yhteiskun-
nalliseksi vaikuttajaksi. Edelleen kuitenkin tarvitaan myös 
toivon julistajia. Katulähetyksen välttämättömänä osana on 
ollut sen syntyajoista asti myös julistus syntisten Vapahtajas-
ta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ihminen ei ole muuttunut. Mo-
nilla sisäinen hätä on sama kuin 75 vuotta sitten. Ja monet 
edelleen syrjäytyvät yhteiskunnassamme pitkäaikaistyöttö-
myyden tai muun traagisen vastoinkäymisen takia, joutuvat 
osallisiksi asunnottomuudesta, päihde- tai peliriippuvuudes-

ta. Huono-osaiset tarvitsevat edelleen lähimmäisiään, - sinua 
ja minua. Tarvitaan Jumalan johdatusta ja joukkovoimaa. 
Yhdessä voimme vaikuttaa enemmän. Yhdessä tulemme näh-
dyksi ja kuulluksi vakaana yhteiskunnallisena vaikuttajana. 
Voimme yhdessä kantaa valoa ja viedä toivoa sinne, - sydä-
miin-, missä toivoa ei ole ja missä pimeys on synkimmillään.

Tule lampun kantajaksi yhdistykseemme jäseneksi ja/tai 
vapaaehtoiseksi. Tule kanssamme kehittämään yhdistyksen 
toimintaa Jyväskyläläisten hyväksi.

Haluan kiittää Jumalaa ja siunata kaikkia sekä vanhoja että 
uusia jäseniä ja vapaaehtoisia, jotka tekevät kallisarvoista 
auttamistyötä omalla paikallaan lähimmäistemme hyväksi.

Teksti: Erja Ilmasti

Ole vaikuttamassa 

paikallisessa 

auttamistyössä jäsenenä 

ja/tai vapaaehtoisena.

Arvid von Martens’n 40-luvulla suunnittelema 
yö- ja katulähetyksen tunnus on edelleen Katu-
lähetyksen käytössä.
Hän suunnitteli tunnuksen, joka perustuu ver-
taukseen neitsyistä ja häistä (Mt 25:1-3).
Musta tausta kuvaa hengellistä pimeyttä, jos-
sa loistaa Kristus kirkkaan kointähden lailla. Ja 
meidän tehtävämme on pitää öljylamput kun-
nossa ja valaista tie häähuoneeseen.

www.jklkl.fi
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Tukipalvelut

Hankkeet

www.jklkl.fi/hankkeet

Osallisuutta verkkovalmennuksesta.

TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hank-
keessa kehitetään etävalmennusta ja -kuntoutusta.

Digitaaliset etäpalvelut toimivat osana jo olemassa olevia 
työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Hanke on suun-
nattu työelämän ulkopuolella oleville henkilöille.

TiimiVerkko-hanke
Vapautuminen vankilasta haastaa ottamaan vastuuta, ole-
maan omatoiminen ja tekemään oikeita päätöksiä sekä va-
lintoja – jotta vapaus jatkuisi ja olisi pysyvää.

Toiminta perustuu vapautumiseen valmistautuvan vangin, 
vankilan työntekijöiden  ja projektityöntekijöiden yhteistyö-
hön.

VaHa-toiminta

Nimensä mukaisesti Jyväskylän Katulähetyksen tukipalvelut ovat tukemassa ja ohjaa-
massa yhdistyksen eri toimialoja sekä hankkeita heidän toiminnassaan. Tukipalveluita 
ovat taloushallinto, kiinteistö- ja viestintäpalvelut.

Jyväskylän Katulähetyksen 
tukipalvelut

Taloushallinto

Viestintäpalvelut

Kiinteistöpalvelut

Jyväskylän Katulähetyksen taloushallinnon tiimiin kuuluvat talous-
päällikkö Matti Kaukotie, kirjanpitäjä Marko Pihlaja ja palkanlaskija 
Nina Huhtinen. Hoidamme myös kahden muun yhdistyksen talous-
hallinnon.

Laskemme kuukausittain n. 100 henkilön palkat, hoidamme kirjanpi-
don, veroilmoitukset, tilinpäätökset, ostolaskut, laskutuksen, vuokriin 
liittyvät asiat, sekä monet muut talous- ja henkilöstöhallinnon tehtä-
vät.

Työhömme sisältyy myös paljon muita hallinnollisia tehtäviä sekä yh-
teistyötä viranomaistahojen ja eri organisaatioiden kanssa.

Teksti: Matti Kaukotie

Viestintäpalvelut on Jyväskylän Katulähetyksen viestinnän ja markki-
noinnin yksikkö, Talentti-media. Palvelemme yhdistystä, työntekijöi-
tämme ja hankkeitamme  monipuolisissa eri viestinnän työtehtävissä.

Talentti-media vastaa mm. Jyväskylän Katulähetyksen mikrotuesta, 
atk-koulutuksesta, asiakastyötä tukevien järjestelmien ja palvelujen 
ylläpidosta sekä yhdistyksen graafisesta ilmeestä. Tiimiltämme onnis-
tuu myös videotuotanto ja mainosteippaukset.

Talentti-mediassa työskentelee vastaavana Tomi Montonen ja mikro-
tukihenkilönä Panu Pitkänen ict-oppisopimusopiskelijana. Tiimissäm-
me on myös  työntekijöitä palkkatuella ja kuntouttavassa työtoimin-
nasa.

Teksti: Tomi Montonen

Jyväskylän Katulähetyksen kiinteistönhoidolla on jo pitkät perinteet. 
Alusta asti siihen on liittynyt hyvin vahvasti asiakkaiden aktivoittami-
nen kiinteistönhoidon eri työtehtävissä.

Tänä päivänä Jyväskylän Katulähetyksen kiinteistöpalvelut muodos-
tuvat Kannustin-toiminnasta, perehtymisryhmästä, Talentti-verstaas-
ta, sekä kiinteistöhuollon- ja kiinteistöjen kunnostamisen tiimeistä.

Teksti: Ari Valkeinen

Jonosta yhteyteen -toiminta on Jyväskylän Katulähetyksen 
Ruokapankin toimintaa.

Toiminnan tavoitteena on aktivoida Jyväskylän Katulähe-
tyksen Ruokapankin asiakkaita vertaistuen, toiminnallisten 
ryhmien, palveluohjauksen ja neuvonnan avulla, sekä ke-
hittää Ruokapankin vapaaehtoistoimintaa tukemaan ruoan 
nouto- ja jakelutyötä.

Jonosta yhteyteen -toimintaAvuksi-projekti
Avuksi-projektin tarkoituksena on käynnistää ja juurruttaa 
asumisneuvontatyö Jyväskylän Katulähetyksellä. Asumis-
neuvonta kohdentuu ensisijaisesti Katulähetyksen omaan 
asuntokantaan.

Projektin kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on asumiseen 
liittyviä ongelmia. Asumisneuvonnan avulla pyritään turvaa-
maan asuminen ratkaisemalla ja ennaltaehkäisemällä asu-
misen ongelmia.

Toiminnan kautta pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia 
ja toimintatapoja aktivoida tukiasunnoissa asuvia henkilöi-
tä. Erityisesti painotetaan työn merkitystä aidossa proses-
sinomaisessa tuotannossa.

Työtoiminta suoritetaan tuotannollisessa työyksikössä, ja 
työn lisäarvona on ekologinen toiminta. 

Kannustin-toiminta Olohuone Hanska
Hanska on yli 18-vuotiaille jyväskyläläisille tarkoitettu läm-
minhenkinen kohtaamispaikka Jyväskylän keskustassa, jon-
ne kaikki arkeensa sisältöä, ystäviä tai mielekästä tekemistä 
kaipaavat ovat tervetulleita. Asunnoton, yksinäinen, käytät 
päihteitä – Hanska on juuri sinulle.

rahatON-hanke on matalan kynnyksen jalkautuvaa talous-
neuvontaa tuen tarpeessa oleville henkilöille. Kohderyhmä-
nä on Jyväskylän Katulähetyksen tuetun asumisen asiak-
kaat.

Toiminnan tavoitteena on tukea talousasioiden selvittämi-
sessä ja  vuokranmaksussa. Talousohjauksella pyritään 
vaikuttamaan henkilön kulutustottumuksiin, pysäyttämään 
velkaantuminen ja vähentämään vuokranmaksun ongelmia.

rahatON-hankePyöröovesta ulos -hanke
Pyöröovesta ulos -hanke auttaa toistuvasti lyhyitä vankeus-
tuomioita suorittavia pääsemään pois rikoskierteestä. Tarjo-
amme yksilöllisiä asumisratkaisuja, arjen tekemistä ja tukea 
tai ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa.

Hanke on Sininauhaliiton koordinoima valtakunnallinen 
hanke. Hanketta toteuttavat pääkaupunkiseudulla Sininau-
hasäätiö, Lahden alueella Lahden Sininauha ja Jyväskylän 
seudulla Jyväskylän Katulähetys.



Ole mukana paikallisessa 
auttamistyössä Jyväskylän Katulähetyksellä on Sisä-

Suomen poliisilaitokselta 14.8.2019 saatu 
rahankeräyslupa RA/2019/670, joka on 
voimassa Jyväskylässä ja sen ympäristö-
kunnissa 13.8.2022 asti.

Keräyslupa sisältää myös lipaskeräyksen. 
Tukea toimintaamme voi kätevästi antaa 
asioidessa toimipisteissämme.

Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi 
lipaskerääjäksemme tuleviin tempauk-
siimme.

Keräyslipas kiinteästi kuudessa  
toimipisteessämme:

• Talentti Seppälänkangas kierrätysmyymälä 
Kankitie 14, Jyväskylä

• Talentti Muurame kierrätysmyymälä 
Punasillantie 4, Muurame

• Talentti Harjunporras kierrätysmyymälä 
Gummeruksenkatu 13, Jyväskylä

• Talentti Tuuma-myymälä 
Kankitie 10, Jyväskylä

• Ruoka-apu/Cafe Agape 
Sammonkatu 5, Jyväskylä

• Nuortentalo Katutason aula 
Gummeruksenkatu 13, Jyväskylä

Lisätietoa keräyskohteistamme:

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

www.jklkl.fi

Huomio jäsenet!
Otamme käyttöön uuden jäsenrekisterin

Kaikkia jäseniä pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteensa Jyväskylän Katulähetykselle jäsenrekisteriä varten. 
Sähköpostiosoite tulee toimimaan käyttäjätunnuksena jäsenrekisteriin, jossa pääset katsomaan ja päivittämään omia tie-
tojasi. Linkin ohjelmaan lähetämme sähköpostiosoitteensa antaneille kevään aikana, kun tarvittavat tiedot on tallennettu 
ohjelmaan. Tämä muutos tulee helpottamaan keskinäistä viestintäämme.

Mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta ja haluat nähdä rekisteritietosi, tai esim. tehdä päivityksen tietoihisi, ota jatkossa 
yhteyttä: Erja Ilmasti, kansalaistoiminnan koordinaattori 044 796 1207.

Pahoittelumme vaivannäöstä. Kiitos.

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.

Lähetä koko nimesi, jäsenyytesi laatu (perusjäsen, perhejäsen, eläkeläisjäsen tai opiskelija/työtön) 
omalla sähköpostillasi osoitteeseen erja.ilmasti@jklkl.fi
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