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Jussi

Kastepohja
Heikomman puolella
Tänä kesänä Katulähetyksellä on käynyt vierailijoita niin Helsingistä Sininauhaliitolta,
työvoimapalveluiden edustajia kuin aluehallintovirastostakin. Yhteistä näille vierailuille on
ollut positiivinen yllättyminen ja ihmetys Katulähetyksen monipuolisesta auttamistoiminnasta, sekä kohtaamisista Katulähetyksen ammattitaitoisten työntekijöiden ja moninaisen
asiakaskunnan kanssa.
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Vapautetut-lehti, 20. vuosikerta.

Jyväskylän Katulähetys

ämän kesän mieleenpainuvin kohtaaminen oli kun
kiersimme Sininauhaliiton edustajien kanssa Katulähetyksen Kankitien yksiköitä. Kauniiseen kesäpäivään
sopivasti, pihalla oli iloinen porukka Ensiaskel-asumisyksikön asukkaita. Harvemmin pääsemme näyttämään toimintaamme tutustuville yhteistyötahoille myös asiakaskunnan
arkea, joka erityisesti päihdetyön puolella jää helposti sivuun
kaiken muun toiminnan ohella.
Olen viime aikoina pohtinut paljon yhteiskunnan segregaatiota, eli hyvä-, ja huono-osaisuuden eriytymistä kauemmas
toisistaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Karkeasti ottaen
hyväosaisilla menee Suomessa paremmin ja huono-osaisilla
huonommin, ja tähän kehityskulkuun Katulähetys pyrkii vaikuttamaan monipuolisilla työmuodoilla. Yhteiskuntapoliitikkona sanoisin, että suuri osa Katulähetyksen asiakaskuntaa
on ”näkymätöntä” tavalliselle suomalaiselle, sekä erityisesti
valtakunnan päättäville tahoille. Harva päättäjä tulee paikan
päälle katsomaan millaista asiakkaidemme arki on, ja millaisia haasteita he jokapäiväisessä elämässään kohtaavat.
Lähitulevaisuudessa myös suomalainen järjestökenttä on
murroksessa, kun sote-uudistuksen ensimmäiset lait tulivat
voimaan 1.7.2021. Tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden valtakunnallinen rakenneuudistus tulee myös muuttamaan niitä
tapoja joilla Katulähetyksen moninaista asiakaskuntaa tulevaisuudessa autetaan. Suurena vaarana on, että suomalaisen
yhteiskunnan ”näkymättömät” jäävät tässä muutoksessa palveluiden ulkopuolelle, sillä esimerkiksi haastavissa elämäntilanteissa eläviä päihteidenkäyttäjiä ja asunnottomia tuo apu
ei välttämättä enää tavoita. Tähän tarvitsemme myös tulevaisuudessa suomalaista järjestösektoria, johon Jyväskylän
Katulähetys vahvasti kuuluu. Tarvitsemme Katulähetyksen
rautaisella ammattitaidolla varustettuja työntekijöitä, jotka
ymmärtävät mistä maailmasta asiakaskuntamme tulee, ja
millä tavoin heille kommunikoidaan ja välitetään apua.

Vapautetut

Toiveenani on, että mahdollisimman moni päättävien tahojen edustaja tulee tulevaisuudessa katsomaan miltä asiakaskuntamme arki todellisuudessa näyttää. Ihmiset eivät
ole lukuja tilastoissa tai hyvinvointiprojekteja, vaan aitoja
henkilöitä joilla on omat elämäntarinansa, tunteensa, ilonsa
ja surunsa. Osallisuus suomalaiseen yhteiskuntaan tulee jatkossakin pystyä säilyttämään myös vahvaa tukea tarvitsevien
kansalaisten osalta. Erityisesti päihdepuolella asiakaskunta nuorentuu ja vaikeutuu koko ajan kovempien huumeiden
käytön yleistyessä. Kuten eräs työntekijämme asian ilmaisi,
nämä asiakkaat ovat kuin ”saippuapaloja”, jotka lipeävät
aiempaa helpommin avun ulottumattomiin.
Sote-uudistuksen perustana on pitkälti digitalisaatio ja
itseohjautuvuus sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä näiden
palveluiden ulottaminen koko maakunnan alueelle. Tässä
muutosprosessissa meidän tulee muistaa ne kymmenet nuoret, jotka nukkuivat viime talvena keskustan parkkihallin
betonilattialla, tai ne asiakkaat, jotka kävelivät Kankitien
asumispäivystykseen ilman kenkiä etsimään suojaa yöksi;
ne suomalaiset, jotka eivät osaa tai pysty kertomaan omasta
tilanteestaan apua saadakseen. Näihin talkoisiin tarvitsemme jatkossakin tukea ja tiivistä yhteistyötä niin sote-päättäjiltä, kaupungin virkamiehiltä kuin yksityisiltä rahoittajilta ja yhteistyökumppaneiltakin. Muutoin on vaarana, että
tämä ihmisryhmä jää avun ulottumattomiin. Kuten Jeesus
vertauksessaan laupiaasta samarialaisesta asian ilmaisi,
emme kävele katuojassa makaavan ohi (tai parkkihallin lattialla), vaan autamme hänet eteenpäin – olemme heikomman
puolella.
Jussi Kastepohja
toiminnanjohtaja
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Jyväskylän Katulähetyksen Ruoka-apu
Jyväskylän Katulähetyksen Ruoka-apu on tarkoitettu Jyväskylän alueen
vähävaraisille henkilöille, joiden taloudellinen tilanne on toimeentulotukea
vastaava tai alhaisempi.

•

Ruokakassin voi hakea keskiviikkoisin tai torstaisin klo 10-14.

•

Lapsiperheet voivat asioida perjantaisin klo 12.30-14.00.

•

Ruokakassista pyydetään 2 euron kulukorvaus. Kulukorvauksen voi maksaa joko käteisellä tai kortilla.

•

Joskus ruokakasseja on tarjolla kaksikin kappaletta lahjoitusruokatilanteen mukaan. Myös pakastetuotekasseja on ajoittain tarjolla. Kulukorvaus on aina 2€/kassi.

•

Pyrimme antamaan infoa poikkeuksista Facebookissa etukäteen.

•

Ruokakassin hakuun tarvitaan ruokaseteli. Ruokasetelin voi uusia asiakaspalvelunumerosta 040 848 3125
perjantaisin klo 10-14.

•

Myös uudet asiakkaat voivat ottaa yhteyttä asiakaspalvelunumeroomme perjantaisin klo 10-14.

•

Jyväskylän Seurakunnan oman alueen diakonit uusivat myös ruokaseteleitä, ja diakoneihin voi olla yhteydessä myös uutena asiakkaana.

•

Ruoka-avussa tulee käyttää kasvomaskia.

•

Jos jostain syystä asiakas ei voi maskia käyttää, toimitamme ruokakassin ulos.

Kuva: Tomi Montonen

Ruoka-apu - Heikomman puolella
Jyväskylän Katulähetyksen Ruoka-apu nykymuotoisena käynnistyi vuonna 2004
heinäkuussa Jokapäiväinen leipä -projektin myötä. Tänä vuonna tulee siis jo 17
vuotta täyteen ruoka-apu -toimintaa Jyväskylän alueen vähävaraisten auttamiseksi.

A

vun tarve ei ole vähentynyt vuosien varrella vaan
päinvastoin lisääntynyt. Ensimmäisenä toimintavuotena ruokaa jaettiin noin 11 000 kassia. Vuonna
2020 määrä oli jo yli 25 000 ruokakassia eli noin 400 000 kiloa elintarvikkeita, sisältäen EU-ruoan, kuivatuotteet, leivät
ja pullat ym. elintarvikkeet. EU-ruuan osuus on 15 000-20
000 kiloa.
Asiakasrekisterissämme on lähes 2000 perhekuntaa. Tyypillinen ruoka-avun asiakas on keski-ikäinen yksin asuva
työtön mieshenkilö. Myöskin eläkeläisten määrä on suuri ja
lapsiperheellisten. Ruoka-apu tavoittaa noin 1000 asiakasta
viikoittain.
Koronan myötä asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi (n. 500 perhekunnan lisäys ensimmäisenä koronavuotena) ja työttömyys asiakasprofiilissa näkyy siis selvästi.
Ruoka-apu on myös merkittävä työllistäjä. Henkilökuntamme koostuu pääosin palkatuista, palkkatukityöllistetyistä, kuntouttavan työtoiminnan henkilöistä, työkokeilijoista,
vapaaehtoisista sekä harjoittelijoista. Myös joitakin muita
ryhmiä löytyy, kuten rikosseuraamuslaitoksen asiakkaita.
Joukossamme on lähes 20 työntekijää päivittäin.
Pyrkimyksemme on työvalmennuksen myötä luoda mahdollisuuksia edetä elämässä eteenpäin ja työllistyä esimerkiksi omiin yksiköihimme ja lopulta vapaille työmarkkinoille.
Vuosien varrelle mahtuu monen monta menestystarinaa siitä,
kuinka Ruoka-apu on toiminut ponnahduslautana laadukkaampaan elämään.
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Yhteystiedot: Osoite: Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä. Asiakaspalvelunumero: 040 848 3125

Lahjoitusruuan määrä vaihtelee suuresti. Pienistä toimitiloistamme johtuen joudumme jakamaan ruuan asiakkaillemme nopeasti, koska kylmäkalustoa ei ole riittävästi suurille
ruokamäärille. Vastaavasti, kun ruokaa tulee vähän, syntyy
tilanteita, jolloin ruokaa ei ole kaikille avuntarvitsijoille riittävästi.
Ruoka-avun logistisen toimivuuden takaamiseksi olisi
tärkeää saada suuremmat toimitilat, joita voisimme käyttää
logistiikkakeskuksena ja jakaa lahjoitusruoka eteenpäin eri
jakelusta vastaaville toimijoille tasapuolisesti ympäri Jyväskylää ja myöhemmin koko maakunnan alueelle.
Saisimme varmasti enemmän ruuanlahjoittajia mukaan,
jos varastointiresurssit olisivat suuremmat. Ruoka-avun logistinen toiminta on ammatillista ja kylmäketjun takaavaa
toimintaa, koska meillä Katulähetyksellä on kylmäkuljetusauto käytössä. Rahoituksen jatkuminen takaisi ammattimaisen toiminnan jatkuvuuden.
Koronan vuoksi yhteisöllinen ja vertaistuellinen toiminta
ruoka-avun asiakkaille on jouduttu minimoimaan. Toivottavasti “paremmat” ajat koittavat vielä ja voisimme jälleen kokoontua yhteen vaikkapa kahvikupposen tai yhteisen lounaan
äärelle.
Heikomman puolella - Yhdessä olemme enemmän!
Juha Kautto
Ruoka-avun vastaava työntekijä

Jyväskylän Katulähetys

Ruoka-avun työntekijöitä kokoamassa avustuskasseja.

Vapautetut

Kuva: Tomi Montonen

Vera (vapaaehtoistyöntekijä), Juha (vastaava työntekijä) ja Manu
(työkokeilija) valmistelemassa ruokajaon aloittamista tiiminä.

•
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Jyväskylän Katulähetyksen asumispäivystys

Jyväskylän Katulähetyksen asumispalvelut

Asiakaslähtöistä, konkreettista apua

Polkuni Myllyjärveltä itsenäiseen asumiseen

Asumispäivystys on osa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön asumispalveluita ja se tarjoaa täysi-ikäisille asunnottomille jyväskyläläisille asianmukaisen ja turvallisen yöpymismahdollisuuden.

Muutin Jyväskylään, kun työsuhde päätyi Hämeessä. Minulla oli kausiluontoista päihteiden
käyttöä, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Muutto Jyväskylään tuli perhesyistä. Sain kuulla
asunnonsaannin olevan Jyväskylässä vaikeata, ja olin tietenkin asunnoton. Sain tietää Katulähetyksestä ja otin heihin yhteyttä. Olin vajaa kaksi kuukautta asunnoton, kunnes sain tiedon
Katulähetyksen Myllyjärven asunnosta.

A

siakaspaikkoja on kymmenen ja levon, lämmön sekä
puhtauden lisäksi tarjolla on kohtaamisia, keskusteluja sekä tarkoituksen mukaista tukea, joiden tarkoituksena on edistää asiakkaiden toimintakykyä ja osallisuutta
omien asioiden selvittelyyn, tarkoituksenmukaisen asumismuodon löytämiseen sekä sosiaali-, terveys- ja päihdepalveluihin hakeutumiseen.
Jyväskylässä oli viime vuonna 125 asunnotonta (Asunnottomat 2020, ARAn selvitys 2/2021), ja asumispäivystyksemme palveluita käytti 77 asunnottomana ollutta henkilöä.
Olemme erityisen iloisia siitä, että asumispäivystyksen tarjoaman palveluohjauksen, yksilöllisen tuen ja hyvän sidosryhmäyhteistyön avulla 47 asiakkaan asunnottomuus päättyi
oman itsenäisen, tai tuetun asunnon saamiseen. Tänä vuonna
heinäkuun loppuun mennessä 45 asumispäivystyksen asiakkaasta 24 on päässyt siirtymään omaan itsenäiseen tai tuettuun asuntoon.
Näistä positiivisista tuloksista huolimatta asunnottomuudesta pääseminen ei ole helppoa ja siihen tarvitsee paljon
tukea. Monia asunnottomia yhdistävät sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat, kuten velka-, päihde- ja mielenterveysongelmat.
Asumispäivystyksen asiakkaiden keski-ikä on laskenut jo
jonkin aikaa ja on huolestuttavaa, että reilu kolmannes asumispäivystyksen asiakkaista ovat nuoria 18–29-vuotiaita aikuisia. Asunnottomuuden lisäksi heillä on usein myös psyykkisiä häiriöitä tai sairauksia yhtäaikaisesti päihdeongelman

kanssa. Moni heistä on vailla tarvitsemaansa hoitoa ja tämä
aiheuttaa liian usein asunnottomuuden uusiutumista ja pitkittymistä.
Asumispäivystyksessä tehtävän työn painopisteenä on
kiinnittää ihminen tarvitsemaansa ja tarjolla olevaan tukeen
sekä vahvistaa hänen uskoaan siihen, että muutos parempaan
on mahdollinen. Jokaisen kohtaamisen tavoitteena on luoda
uskoa, toivoa ja ymmärrystä siihen, että elämä kyllä kantaa,
mutta tulevaisuuden määrittää se, minkälaisia valintoja kukin
itse teemme. Tämä kaikki tapahtuu olemalla läsnä, rakentamalla luottamusta ja kulkemalla rinnalla aina, kun joku sitä
haluaa ja tarvitsee.
Asumispäivystyksen palvelut pohjautuvat yhdistyksemme
pitkään, liki seitsemän vuosikymmenen mittaiseen perinteeseen, jonka aikana olemme tarjonneet mahdollisuuksia jokaiselle tarvitsijalle tasapuolisesti ja tuloksekkaasti.
Asumispäivystyksen palvelun on tarkoitus olla lyhytaikaista, tilapäistä ja viimesijaista matalan kynnyksen asumispalvelua, joka johtaisi mahdollisimman pian omaan asuntoon.
Mikäli itsenäisen asumisen onnistumisessa on haasteita, asumispalvelumme tarjoavat asiakkaillemme myös tuettua, yhteisöllisessä ympäristössä tapahtuvaa asumista.

A

lkuun halusin olla omissa oloissani, enkä ollut tekemisissä naapureiden tai edes työntekijöiden kanssa. Minulle oli outoa tuettu asuminen, koska olen aina asunut
normaalissa vuokra-asumisessa. Olin järjestänyt itselleni kuitenkin työtoimintaa, jotta saisin arkeen tekemistä,
pysyisin kiinni jonkinlaisessa sosiaalisessa verkostossa, ja jotta voisin
pysyä erossa päihteistä. Tuen vastaanottamiseen olin hyvin varautunut,
koska en tullut toimeen viranomaisten kanssa. Aloin rohkaistumaan ja
kertomaan pikkuhiljaa omalle työntekijälleni asioistani. Kun luottamus
oli saavutettu, pystyin kertomaan ja ottamaan myös apua vastaan.
Sain Katulähetyksen työntekijöiltä apua, talousneuvontaa ja pääsin
mm. velkajärjestelyn piiriin. Lääkäreiden vastaanotolle sain työntekijän tuekseni, sekä sain päihdehoitajalle kontaktin. Opin keskustelemaan ja puhumaan rehellisesti asioistani ja niiden oikeilla nimillä,
luottamuksellisesti työntekijälle. Tajusin jossain vaiheessa, että kun
uskallan puhua, niin minua voidaan auttaa.
Kuitenkin heti alusta alkaen oli tarkoitukseni päästä jossain vaiheessa oman elämäni haltijaksi ja päästä asumaan normaaliin vuokra-asuntoon. Olin jossain vaiheessa erakoitunut, mutta pääsin Työllisyyspalveluiden erään hankkeen kautta kiinni työhön ja opiskeluun.
Katulähetyksen työntekijät kannustivat ja auttoivat eteenpäin. Hankkeen kautta jouduin väkisinkin sosialisoitumaan ja sain luotua uusia
tuttavuuksia. Tavoitteenani on päästä opiskelemaan lähihoitajaksi ja
erikoistua mielenterveys- ja päihdepuolelle. Säännöllinen kontakti
päihdehoitajalle jatkuu ja vertaistuki toimii sekä Katulähetyksen kanssa kotiutumistuki jatkuu vielä tänne uuteen kotiin. Sain apua asunnon
hankkimiseen Katulähetykseltä ja asun nyt itsenäisesti, mutta kotiutumistuki tuo sopivaa matalaa laskua itsenäistymiseen. Muutamasta kuukaudesta tuli muutama vuosi, mutta opin paljon. Jokaisella on polku
tallattavanaan ja tasoitettava kuntoon, jotta sitä olisi helpompi kulkea.

Teksti: Ville-Veikko Lampinen
asumispalvelupäällikkö

Teksi haastattelun pohjalta:
Tuija Kauppinen ja Vesa Virtanen

Lisätietoa muista Jyväskylän Katulähetyksen
tarjoamista asumispalveluista löydät osoitteesta

www.jklkl.fi/asumispalvelut
6

Kuva: Tomi Montonen

Jyväskylän Katulähetys

Kuvituskuva: pixabay

Vapautetut
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Etappi, koti monelle

Jyväskylän Katulähetyksen vuokra-asunnot

Jussi Pyyhkälä, 72, on kotoisin Jyväskylän maalaiskunnasta maanviljelijäperheestä.
Traktori tilalle tuli vasta 1970-luvun alussa, joten hevoshommat olivat jo varhain
hyvin tuttuja. Raviporukoissa tuli sitten pyörittyä n. 30 vuotta. Kiinnostus hevosiin
johti lopulta myös ammattiin, kun Jussi toimi alan yrittäjänä. Enimmillään seitsemän hevosen talli sijaitsi Puuppolassa. Monenlaista muutakin työtä on elämän
varrella tullut tehtyä.

I

känsä Jyvässeudulla eläneenä Jussi on tiennyt Katulähetyksestä kauan, mutta itse hän tuli Katulähetyksen Ensiaskeleeseen asukkaaksi 2019. Asunnottomuuden taustalla
on yleisesti monenlaisia syitä, jotka lopulta johtavat vuokraasunnosta häätöön. Eräs yleisimmistä, päihteiden käyttö ja
sen mukanaan tuomat lieveilmiöt, eivät kuitenkaan Jussin
kohdalla olleet kyseessä; pullon korkki meni kiinni jo 17
vuotta sitten. Lyhyen Ensiaskeleessa vietetyn ajan kuluttua
Jussi muutti Etappiin.
Etapissa asuu kaikenikäisiä aikuisia parikymppisistä eläkeläisiin. Kaikilla on omat vuokrahuoneensa. Yhteisissä
tiloissa vietetään aikaa rupatellen ja kahvitellen, alakerras-

sa pelataan snookeria. – Tämä on paikkana rauhallinen, se
on ollut parasta. Kaikkien kanssa myös tulen toimeen olipa
nuor vai vanha, mä oon jo maailmaa nähny kato, Jussi toteaa.
Elämä kulkee sutjakasti. Kesällä Jussi hoitaa omaa mansikkamaataan ja kasvitarhaansa, talvisin on muita ajanvietteitä
esim. snookerin muodossa.
Hiukan haastetta asumiseen tuo se, että kauppareissuja
on hankalaa tehdä kun ei omaa autoa ole. Kerta viikkoon on
6 euron kauppakyyti, joka vie sitten aikataulujensa mukaan
kauppaan. Kaiken kaikkiaan Jussi kuvaa asumistaan Etapissa: ”paras paikka mulle!”.

Minna Lammi toimii Jyväskylän Katulähetyksen vuokra-asunnoilla ohjaajana, sekä Avuksi-hankkeen
työntekijänä.
Koulutuksiltaan
Lammi on mm. nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
(lastensuojelu), lähihoitaja (mielenterveys- ja
päihdetyö), sekä kokemusasiantuntija.
- Tulin Katulähetykselle asiakkaaksi 1999. Löysin
Sininauhaliiton lehdestä tiedon Hynttyyt yhteen
-projektista. Kyse oli kristillisestä perhetyöstä, joka
tuki omaa uskoani, vanhemmuuttani ja raittiuttani,
kertoo Lammi. - Se, että olen tässä tänä päivänä
raittiina, on pitkälti sen ansiota, että minua aikoinaan kuultiin ja pääsin kristilliseen hoitolaitokseen.
Hakeuduin myös Katulähetykselle juuri sen kristillisyyden vuoksi, hän jatkaa.
Katulähetyksen asiakkuus jatkui vuoden päivät,
jonka jälkeen Lammi sai Katulähetykseltä oppisopimuspaikan, ja opiskeli lähihoitajaksi. Työ Katulähetyksellä on ihmisen kohtaamista ja ratkaisujen etsimistä yhdessä eri elämäntilanteissa. Yhteistyö esim.
Jyväskylän kaupungin sosiaalityöntekijöiden kanssa
toimii hyvin.
- Parhaimmillaan työ on silloin, kun pystyn olemaan
ihmisen rinnalla, hän pääsee eteenpäin ja kokee tulleensa kuulluksi ja autetuksi, Lammi pohtii.
Teksti ja kuvat: Satu-Marianne Piispa
Etapin portailla ohjaaja Minna Lammi (vas.), asukas Jussi Pyyhkälä, sekä vuokra-asuntojen asumiskoordinaattori
Helena Konttinen.

Hae asukkaaksi Katulähetyksen
vuokra-asuntojen kohteisiin

Asuntoja vapaana, esim. Etapissa!
Katulähetyksen vuokra-asunnot tarjoavat asuntoja itsenäiseen asumiseen kykeneville päihteettömille tai
päihteettömyyteen pyrkiville henkilöille, jotka kokevat
päihteettömän asumisympäristön tukevan heitä heidän omissa tavoitteissaan päästä elämässä eteenpäin.
Asuntoa voivat hakea myös muut, kuin kyseiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt.
Asukkaiden apuna asumiseen liittyvissä kysymyksissä
ovat Katulähetyksen asumisneuvojat, jotka ovat tavattavissa vuokra-asunnoilla ennalta sovittuina ajankohtina sekä puhelimitse.
Katulähetyksen vuokra-asuntoihin kuuluvat Takalaittoman, Etapin, Rasilan, Verso-talon, Pupuhuhdantien ja
Laikuttajantien asunnot, asuntoja on yhteensä 56 kpl.
Asuntoa voi hakea täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen Katulähetyksen Internet-sivuilla, jossa myös
lisätietoja vuokra-asunnoista.
Lisätietoja: www.jklkl.fi/vuokra-asunnot

Teksti ja kuva: Helena Konttinen

Jussi Pyyhkälä viihtyy rauhallisessa asuinympäristössä Etapissa.
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Hae asuntoa netissä: www.jklkl.fi/asuntohakemus
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Tuula Tarvainen
Rikosseuraamuksissa
osallisuutta yhteistyöllä

Kaksi miestä
Kankitiellä

Jyväskylän vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto aloittivat Tourulassa reilu vuosi sitten. Toimintojen
keskittäminen saman katon alle on ollut onnistunut ratkaisu. Vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston yhteistyökumppanit ovat suurelta osin yhteisiä, ja vankien
ja asiakkaiden palvelutarpeet hyvinkin samankaltaisia.

Kuva: Tomi Montonen

V

ankila aloitti toimintansa sekä
naisten että miesten vankilana.
Tänä kesänä hyvästelimme naisvangit, ja vankilan 60 paikkaa
täyttyvät miehistä. Naisille tarkoitetut avovankilat ovat Kestilässä ja Vanajalla. Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään naiserityistä työtä,
ja seka-avovankiloista luopuminen on osa tätä
muutosta.
Yhdyskuntaseuraamuksia ovat yhdyskuntapalvelu, aikuisten ja nuorten ehdollisen vankeuden valvonta, nuorisorangaistus, ehdonalaisen vapauden valvonta ja valvontarangaistus.
Näiden vankilalle vaihtoehtoisten seuraamusten suorittaminen tapahtuu vapaudessa. Jyväskylän toimistossa on päivittäin keskimäärin
140 asiakasta eri yhdyskuntaseuraamuksissa.
Rikosseuraamuslaitos tarvitsee monialaisia
yhteistyökumppaneita saavuttaakseen seuraamusten lakiperusteiset tavoitteet. Yhdyskuntaseuraamuksissa tavoitteena on tukea tuomittua
hänen sosiaalisen selviytymisensä edistämiseksi sekä lisätä hänen valmiuksiaan rikoksettomuuteen. Vankeusrangaistuksen tavoitteet ovat
samankaltaisia - vapauden menetyksen vuoksi
erityisenä tavoitteena on tuomitun valmiuksien lisääminen yhteiskuntaan kiinnittymiseksi.
Lait yhdyskuntaseuraamuksista ja vankeudesta velvoittavat pelkkää tuomion suorittamista
laajemmin. Rangaistuksen kaikissa vaiheissa
onkin tärkeää huolehtia yhteistyöstä sidosryhmien kanssa asiakkaan palvelutarpeiden arvioimiseksi ja palvelujatkmoiden luomiseksi.
Kysymys on rangaistusajan suunnitelman ja
palveluiden yhteensovittamisesta.
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Jyväskylän Katulähetys on yksi pitkäaikaisimmista yhteistyökumppaneistamme. Sen eri
yksiköt ovat tarjonneet lukuisia kertoja palvelupaikan yhdyskuntapalveluun tuomitulle. Viisi vuotta sitten käynnistimme hankeyhteistyönä
ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun perinteisen yksilösuorittamisen rinnalle. Ryhmä on
tarkoitettu niille suorittajille, jotka tarvitsevat
päihderiippuvuutensa ja rikostaustansa vuoksi
erityistä tukea ja ohjausta palvelun onnistumiseksi. Ryhmän vetämisestä vastaavat Katulähetyksen ohjaajat. Yhdyskuntapalvelua varten
on kaksi ryhmää, joissa kummassakin voi olla
enintään kuusi suorittajaa kerrallaan. Työpalvelun lisäksi ryhmään sisältyy monimuotoista
psykososiaalista tukea, kuten motivointia ja
palveluohjausta kuntoutus- ja koulutuspalveluihin, talous- ja velkaneuvontaa ja vertaistukea. Tavoitteena on, että asiakas jatkaa yhdyskuntapalvelun päätyttyä esim. kuntouttavassa
työtoiminnassa tai työkokeilussa yksilöllisen
tarpeensa mukaisesti.
Viime vuonna ryhmiin osallistui 24 yhdyskuntapalvelun suorittajaa. Kokonaismääräksi
muodostui 1636 palvelutuntia, mikä vastaisi
vankeudeksi muutettuna 4,5 vuotta. Huikea
määrä koronan aiheuttamista rajoituksista
huolimatta. Yksilölle ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu on yhteisöllistä kuntoutusta, joka
kantaa seuraamuksen päätyttyäkin. Kaiken
kukkuraksi se on taloudellisesti huomattavasti
vankilaa edullisempi vaihtoehto.

Yhteistyö yhdyskuntaseuraamustoimiston
ja Katulähetyksen välillä on laajentunut luontevasti myös vankeihin. Keskimäärin neljä
vankia käy päivittäin työssä Katulähetyksellä. Työkohteina ovat kierrätys, siivous, kiinteistönhuolto, rakennus- ja ympäristönhoito,
autopaja ja puuverstas. Toiminta edesauttaa
palvelujatkumojen luomista muun muassa valvottuun koevapauteen ja vapauteen valmistautumisessa, ja tukee näin vangin vaiheittaista
siirtymistä avoimempiin olosuhteisiin.
Rikosseuraamuslaitoksen ja Katulähetyksen vastuunjako ja roolit ovat selkeät, mikä
on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on
rangaistuksen suorittaminen. Asiakkaan velvollisuuksien noudattamista valvotaan tarkoin
ja rikkomuksiin puututaan. Tavoitteista ja osapuolten vastuista sovitaan vuosittain laadittavassa yhteistyösopimuksessa ja yksilöllisesti
jokaisen asiakkaan kanssa. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti sekä asiakas- että kumppanuustasolla. Yhteistyössä on tärkeää keskinäinen luottamus, avoimuus ja ratkaisukeskeisyys.
Työ paljon tukea ja rajoja tarvitsevien asiakkaiden kanssa vaatii tiivistä yhteydenpitoa. Asiakkaalle välittyy toivoa luova ja osallisuutta
vahvistava ilmapiiri. Tästä kaikesta kiitän lämpimästi Katulähetyksen henkilökuntaa!

Tuula Tarvainen
johtaja
Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto ja vankila

Jyväskylän Katulähetys

Kankitiellä, Jyväskylän Katulähetyksen puuverstaan kahvihuoneessa, istuu kaksi
miestä. Näitä miehiä yhdistää rakennusalan yrittäjyys, josta molemmilla on aiempaa
kokemusta. Sen lisäksi molemmat käyvät työssä Katulähetyksellä; toinen ohjaajana,
toinen työtoiminnassa.

Veijo Udd

V

eijo Udd on tullut Katulähetykselle töihin maaliskuussa, mutta kertoo käyneensä Kankitiellä jo
ennen sitä työskennellessään sekä Sovatekillä että
vankilassa ohjaajana. –Tykkäsin jo silloin olla täällä. Tulin
kattoon kavereita että miten menee, ja olin jo kuin vanha
tuttu täällä. Olen aina tykännyt tästä ilmapiiristä.
”Pitkä” kertoo suorittavansa vankeusrangaistusta Jyväskylässä, ja tulleensa Katulähetykselle vasta vähän aikaa
sitten. Työt ovat alkaneet remontoinneilla, joita yhdistyksen
asumispalvelut ’tuottavat’ tasaiseen tahtiin. Monissa asumisyksiköissä riittää remontoitavaa ja korjattavaa.

Vapautetut

Pitkä kertoo jo huomanneensa, miten konkreettisesti Katulähetys tekee työtä ollakseen ihmisten tukena.
– Täällä yritetään sitä korjausliikettä monen sellaisen
kohdalla, jonka elämä on eksynyt sivuraiteelle. On todella arvostettavaa miten täällä suhtaudutaan ihmisiin, kaikki
ovat tasavertaisia, Pitkä pohtii. – Se on todella ykkösasia,
ei kukaan ole parempi toistaan, jatkaa Udd.
– Katulähetys on monipuolinen paikka, joka lisäksi tekee läheistä yhteistyötä vankilan kanssa. Siinä on mahtava
tilaisuus vangille kouluttaa itseänsä ja tehdä järkevää työtä, Pitkä iloitsee. Lisäksi, koska yksiköt ovat niin erilaisia,
useimmille löytyy aina jokin työ jota tykkää tehdä. Työtoiminnassa käyvien asiakkaiden henkilökohtaiset taidot ja
mielenkiinnonkohteet otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon työtoimintayksikön valinnassa.
Kiinteistöpalvelut on iso yksikkö, johon tulee taidoiltaan
ja motivaatioltaan kaikentasoisia asiakkaita. Veijo Udd kuitenkin sanoo, että tavoitteena on opettaa jokaiselle ammattitöitä apumiehistä taitajiin. – Yritän iskostaa sitä ammattitaitoa lisää. Se tuo myös haastetta omaan työhön, mutta
pitkäjänteisellä tekemisellä usein onnistutaan.
Tavoitteellinen ja tuettu työtoiminta mahdollistaa ja vahvistaa sosiaalisia suhteita, toimii vertaistuellisesti, rytmittää
ihmisen arkea, saa lähtemään kotoa ns. ”ihmisten ilmoille”,
ja auttaa myös kantamaan vastuuta omasta itsestään sekä
toisista. Se tukee monin eri tavoin olemaan oman elämänsä
aktiivinen toimija ja pääsemään kiinni arkielämään tai ottamaan jopa kokonaan uuden suunnan. Lue lisää Jyväskylän
Katulähetyksen tuottamista mahdollisuuksista osoitteessa
jklkl.fi.
Teksi ja kuvat: Satu-Marianne Piispa
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Samuel vahvistui heikkoudesta ja löysi
paikkansa Talentti-valmennuksesta

Kuvat: Satu-Marianne Piispa

Kuulumisia

Kuka olet ja mistä tulet?
Hei, nimeni on Samuel Boulter. Olen syntynyt ja asunut
Jyväskylässä 40 vuotta. Entisessä elämässä maistui kalja ja
istuin tietokoneen ääressä suuren osan aikuisiästäni.

Verso-talon

Miten löysit tiesi Jyväskylän Katulähetykselle?
Ystäväni Joelin kautta, rukousvastauksena. Minun oli vaikea
etsiä töitä ja mennä töihin. Tulin kuitenkin Jeesuksen uskoon
vuonna 2020 ja ajatus työnteosta kasvoi mielessäni. Tiesin,
että töitä on tehtävä ja että se on hyväksi ihmiselle. Rukoilin
Herraa, että antaisi minulle työpaikan ja hän antoi.
Mitä Katulähetys on sinulle antanut?
Ensinnäkin työpaikan. Katulähetyksen työilmapiiri on vastaanottavainen ja hyvä. Minut on toivotettu tervetulleeksi ja
minua on kohdeltu kaikella pitkämielisyydellä ystävällisesti ja
rohkaisevasti, vaikka olen arka ja syrjäänvetäytyvä. Minulle
on annettu opetusta työhön ja vastuuta. Olen myös saanut
tutustua uusiin ihmisiin. Katulähetys on ollut sopiva paikka
kasvaa työelämään.
Mikä elämässäsi on tärkeintä?
Jeesus Kristus ja elämä hänessä. Olen saanut syntini anteeksi Jeesuksen ristintyön ansiosta, Jumalan armosta uskon
kautta. Ei tämä tie helppoa ole, mutta Jeesus on tie, totuus
ja elämä.
Mitä haluaisit sanoa niille, jotka eivät tiedä miten pääsisi elämässä eteenpäin?
Etsi apua. Itseäni auttoi, kun lakkasin ajattelemasta ”uhri”
mentaliteetilla. Pääsee paljon vähemmällä kärsimyksellä,
jos tekee niitä vaikeita, mutta oikeita asioita ennemmin kuin
myöhemmin. Ei elämässä ole lopulta mitään tarkoitusta, jos
ei ole uskoa ja yhteyttä Jumalaan ja Jeesukseen. Rukoile

tontilta

Jumalaa vilpittömästi, ja kysy onko hän olemassa, niin hän
vastaa ja auttaa.
Mitä sinulle tarkoittaa ”olla heikomman puolella”?
Olemme kaikki enemmän tai vähemmän heikkoja, ja eri
tilanteissa ja aikoina. Itse olen heikko monessa asiassa ja
minua on rohkaistu ja ihmiset ovat olleet myötätuntoisia ja
ovat myös kantaneet vajavaisuuksiani rakkaudessa, josta
olen kiitollinen heille kaikille.

Haastattelu: Nina Siekkinen

Terveiset Sininauhaliitosta
Saimme heinäkuussa vieraita Sininauhaliitosta kun Suvi-Sorja ja Jaana saapuivat tutustumaan Jyväskylän Katulähetyksen toimintaan. Oppaana toimi toiminnanjohtajamme Jussi Kastepohja.

Hei Jussi ja koko Jyväskylän Katulähetyksen
inväki. Sydämelliset kiitokset antoisasta ja lämm
henkisestä vieraanvaraisuudestanne.
huTeidän työnne on ainutlaatuinen ilmentymä
huopaan
parem
ta
uskos
a
maanisuudesta ja lujast
miseen jokaiselle ihmiselle, riippumatta siitä, mitä
t.
hänen elämänpolullaan on sattunut ja tapahtunu
siin
Parhain terveisin, voimia teille kaikille ja pikai
jälleennäkemisiin.
Suvi-Sorja Kemppainen
lakimies, varatuomari

ja vieraanvatapaamisesta
tä
es
lis
ei
i
ss
uneita teidän
Kiitos Ju
kein vaikutt
oi
e
m
lim
O
.
stua teihin ja
raisuudesta
ilo saada tutu
lla
de
to
i
ol
,
a
toiminnast
e.
toimintaann
ä.
tärkeää työt
Teette todella
vin.
sia, voikaa hy
Paljon kiitok
tsiluoma
Jaana Jou
palvelu
lija, Jäsen
suunnitte

Verso-talo on toiminut lehtemme tämänkertaisen teeman mukaisesti heikomman puolella jo lähes vuoden
verran! Versossa ovat kevään ja kesän aikana uurastaneet lukuisat vapaaehtoiset, lisäksi moni on tukenut
toimintaa mm. rukouksin ja lahjoituksin. Lämpimät kiitokset teille kaikille, vaivannäkö ei ole ollut turhaa!

T

oukokuussa pidettiin isolla porukalla talkoot, jolloin saa- yhdessä alkavan syyskauden suunnittelua yhteistyössä myös haltiin jälleen paljon aikaan kauniin säänkin suosiessa. Pie- lituksen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa
Verso-talon koko kristillistä yhteisöä,
nempiä talkoita pidettiin
johon kuuluu ihan jokainen, joka hamyös heinä- ja elokuussa. UlSana versoo -illat jatkuvat!
luaa olla työssämme mukana tavalla
korakennukset, piha-alueet sekä
tai toisella, sinäkin olet tervetullut
sisätilat kohentuivat innokkaiden
mukaan!
talkoolaisten toimesta ja emänSyksyn illat ma 4.10., ma 1.11. ja ma 13.12.
Jäsenkokouksen
vahvistamaan
nät pitivät huolta herkullisista
Tilaisuudet alkavat klo 18.
tämän vuoden toimintasuunniteltarjoiluista.
maan on kirjattu versotyön tarkoitus:
Heinäkuussa
Verso-taloon
Kahvio auki klo 17-18.
”Verso-talon toiminnalla pyritään
saapui reipas aktioporukka VaLämpimästi tervetuloa!
vahvistamaan ja monipuolistamaan
paakirkon Legacy Projectista,
Jyväskylän Katulähetyksen kristillisjoka jatkoi ulko- ja sisätöiden
parissa saaden töitä hienosti eteenpäin. Virkistyshetkiä ei unoh- tä kansalaistoimintaa”. Työsarka on siis laaja ja sen vuoksi verdettu, esim. rantamaisemassa nautittiin grillin antimista ja har- sotyötä tehdäänkin useissa pienissä tiimeissä, jotka keskittyvät
ruohonjuuritasolla kukin oman työalueensa kehittämiseen, kuten
taushetkissä rakennuttiin yhteisestä uskosta.
Verso-talon hengellisen työn sarallakin riitti työtä vapaaehtoi- esim. vuokra-asumiseen, päiväkeskus- ja asukastoimintaan, mesille. Keväällä alettiin suunnitella toimintaa ja pidettiin rukous- diatyöhön jne. Kuukausittain kokoonnutaan yhteen isolla tiimilja paastopäivä, jonka aikana rukoiltiin erityisesti Verso-toimin- lä jakamaan kuulumisia sekä suunnittelemaan tulevaa.
Tiimityö vaatii hyvin sujuakseen kaikkien ponnisteluja, oinan, mutta myös koko Katulähetyksen sekä toistemme puolesta.
Kesäkuussa aloitettiin Sana versoo -illat, joita toivomme voi- keaa asennetta sekä yhteen hiileen puhaltamista. Tätä kaikkea
vamme jatkaa kesätauon jälkeen edelleen yhteistyössä eri seura- on nyt vuoden ajan harjoiteltu ja harjoitukset jatkuvat edelleen.
kuntien kanssa. Elokuussa pidettäväksi suunniteltu Sana versoo Saamme olla todella kiitollisia Verso-talon ensimmäisestä, hy– kesätapahtuma jouduttiin valitettavasti tällä kertaa perumaan vää hedelmää versoneesta toimintavuodesta ja Jumalalta voimaa
ja viisautta pyytäen lähdemme yhdessä tulevaan kauteen!
huonontuneen koronatilanteen vuoksi.
Myös Verso-talon asukkaat ovat osallistuneet kesän aikana
hienosti vastuun kantamiseen ja asukasviihtyvyyden luomiseen,
Helena Konttinen
vuokrasuntojen asumiskoordinaattori
siitä suuret kiitokset! Työntekijöiden palattua lomilta jatketaan

Lisätietoja
www.jklkl.fi/vuokra-asunnot
www.facebook.com/taloversoo
Vuokra-asumis- ja Verso-toiminnan koordinaattori
Helena Konttinen, 040 159 7840
helena.konttinen@jklkl.fi
Ohjaaja
Minna Lammi, 044 725 6917
minna.lammi@jklkl.fi
Reippaat talkoolaiset Ulla-mummin johdolla kasvimaata tekemässä.
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Kuva: Satu-Marianne Piispa

Kuva: Satu-Marianne Piispa

”Evankeliumia ei julisteta tai pidetä esillä
kenenkään kiusaksi tai vastustamiseksi,
vaan meille Katulähetys-yhteisössä se on
luonnollinen osa elämää.”

Ari Saatola
Hallituksen
puheenvuoro

Puolesta,
vai vastaan

”Henkilökohtaisesti en ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin”. Näin
kerrotaan legendaarisen poliitikon, Paavo Väyrysen, vastanneen hänelle esitettyyn
kiperään kysymykseen.

N

iin, oletko puolesta vai vastaan, on yksi aikamme
suurista kysymyksistä. Ajatellaan, että jos olet jonkun puolella, silloin olet automaattisesti toista vastaan. Meitä haastetaan valitsemaan puolemme ja helposti
yksittäinen asia tai mielipide määrittelee koko arvomaailmamme.
Iloitsen Katulähetyksen hallituksen valitsemasta linjasta
vahvistaa kristillisyyttä yhdistyksen sisällä näkyvämmäksi ja
kuuluvammaksi niin, että se on jokaisen asiakkaan ja koko
yhteisön saavutettavissa. Evankeliumia ei julisteta tai pidetä esillä kenenkään kiusaksi tai vastustamiseksi, vaan meille
Katulähetys-yhteisössä se on luonnollinen osa elämää.
Asiakas/asukas näkökulmaa ajatellen: olen itse tavannut
50 vuoden aikana sekä asiakkaana että työntekijänä melkoisen määrän vankeja, päihdeongelmaisia ja muulla tavoin syrjäytyneitä ihmisiä, joista Katulähetyksen asukkaat pääasiassa
koostuvat. On todellakin harvinaista kohdata näissä yhteyksissä ihminen, jolla ei ole kiinnostusta hengellisiin asioihin.
Ihmiselämän suurinta uhkaa ei edusta se mitä meille on
sanottu tai tehty, vaan niiden seurauksena tuleva katkeruus,
viha ja kostonhimo, jotka vievät ihmiselämää yhä syvemmälle pimeyteen.
Parempaa lääkettä kuin kristillinen sanoma sovituksesta,
anteeksiantamuksesta ja rakkaudesta ei liene olemassakaan
yhdistyksen piirissä olevien ihmisten saavutettavissa. Ilolla
olen saanut nähdä myöskin sen, kuinka hienotunteisesti asiat
14

yhdistyksessä hoidetaan vaatimatta keneltäkään osallistumista. Vapaus vallitsee!
Huolta hallituksessa aiheuttaa työntekijöiden jaksaminen.
Yhdistykselle on suotu minimaaliset resurssit työskennellä
vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten parhaaksi. Asumisyksiköiden tilanne on muuttunut päihteitä sallivaan suuntaan, ja se on voimakkaasti lisännyt vertaishaitan voimaa. Sen
seurauksena useiden raittiutta etsivien ja sen jo löytäneidenkin turvallisuuden tunne voi järkkyä ja päihteiden käyttö aktivoitua.
Vain toivonsa menettänyt ihminen voi sanoa, että haluaa
käyttää päihteitä kuolemaansa saakka. Ihmiset tarvitsevat toivon tuojaa, ja useinkaan tuo toivo ei syty ilman kristillisen
sanoman ydintä, eli Jeesusta Kristusta.
Lopuksi voi vain iloita Katulähetyksen seestyneestä tilanteesta hallituksessa. Yksimielisyys ja yhteisöllisyys ovat
vahvistuneet ja suunta on kirkas ja toivorikas koko yhdistystä
ajatellen asukkaista aina jäsenistöön.
Ari Saatola
hallituksen jäsen

Jyväskylän Katulähetys

Ulla Koskinen

Jeesus on Tie,
Totuus ja Elämä
Kävelen sateessa, pisarat kostuttavat kasvojani, kyyneleet silmiäni. Jumalan Pyhyys
ja Rakkaus saa sydämeni iloitsemaan ja kiittämään.

H

engitän syvään, ihastelen Luojan luomistyön kauneutta. Sydämeni kiittää Herraa ja ymmärrän, että
Hänen kauttaan minulla on tie Isän Jumalan yhtey-

teen.
Keskustelen Isäni kanssa. Iloitsen Hänen läsnäolostaan.
Rauha lepää sisimmässäni, sydän on tyyni. Joka päivä olen
tämän ihmeen äärellä.
Jumala vuodattaa Pyhän Henkensä kautta Iankaikkisen
Elämän sanoja: ”tämän päivän on Herra tehnyt, iloitse ja riemuitse siitä. Minä varjelen sinut kaikesta pahasta. Kun sinä
kuljet rukoillen, Minä johdatan sinua tasaista tietä, eikä mikään vitsaus lähesty sinun majaasi. Kerro rakkaudestani jokaiselle, joka kysyy sen toivon perustusta jonka olet saanut.”
Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Hän johdattaa tiellä, tuo
Totuuden sydämeeni ja antaa yltäkylläisen Elämän! Syntien
anteeksiantamuksen. Tahdon kutsua sinut tälle tielle. Ole rohkea. Jumala kehottaa: ”antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.” (Jes.45:1923).
Älä pelkää ihmistä, vaan pelkää Jumalaa ja Hänen vanhurskasta tuomiotaan. Jumala rakastaa sinuakin mustasukkaisuuteen asti. Hän tahtoo lahjoittaa sinulle elämän, ja tämä
Elämä on Hänen Pojassaan. Valkeus on tullut maailmaan,
Valo loistaa pimeydessä. Riennä ristin äärelle. Katsele ja kauhistu sitä julmuutta, jota Vapahtaja kohtasi; kaikki maailman
synnit, sinun ja minunkin synnit heitettiin hänen päälleen.

Vapautetut

Jumalan Isän sydän särkyi nähdessään Poikansa kuoleman,
yksin ja hyljättynä. Pimeys laskeutui kaiken ylle. Pysähdy ja
kuule huuto Golgatalla, kuinka Jumalan Poika huutaa tuskissaan: SE ON TÄYTETTY! Ja antaa henkensä. Temppelin
esirippu repesi ylhäältä alas asti. Totisesti tämä ihminen oli
Jumalan Poika! (Mark.15:39).
Armo on Jumalan rakkautta, jonka ihminen saa osakseen
ilman omia ansioitaan. Uskon kautta hän ymmärtää Iankaikkisen elämän merkityksen ja Jumalan vanhurskauden. Usko
on Jumalan lahja. Rukoile kanssani, sinä joka nyt tahdot ottaa
pelastuksen lahjan vastaan: ”Tässä olen edessäsi Jumala, ota
minut vastaan, avaan sydämeni oven Jeesukselle ja pyydän:
anna anteeksi kaikki syntini ja puhdista sydämeni lunta valkeammaksi. Täytä minut ihanalla Pyhällä Hengelläsi!”.
Sinut, joka nyt tahdoit ottaa Jeesuksen sydämeesi, on siirretty kuolemasta elämään, pimeyden valtakunnasta Taivasten
Valtakuntaan. Julistan sinulle: Jeesuksen Kristuksen nimessä,
kaikki syntisi on anteeksi annettu! Ole vapaa! Uudestisyntyminen on tapahtunut! Ilo ja kiitollisuus valtaa mielen, varmuus pelastuksesta (Room. 4:5–11).
Saakoon Jumalan rakkaus ja armo parantaa sinut.
Siunausta toivottaen
Ulla Koskinen
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Ole mukana paikallisessa
auttamistyössä
Lisätietoa keräyskohteistamme:

www.jklkl.fi/lahjoita

Online-lahjoitus
Kätevä tapa lahjoittaa
verkkosivuillamme www.jklkl.fi/lahjoita.

Pankin kautta lahjoituksen voi kohdistaa suoraan haluamalleen
kohteelle, kun käyttää pankkiviitettä. Voimme viitteen tiedoilla paremmin toteuttaa lahjoittajien tahdon.
Pankkitili FI63 5290 9520 0459 06

Keräyslipas kiinteästi viidessä
toimipisteessämme:
•

Talentti Seppälänkangas kierrätysmyymälä
Kankitie 14, Jyväskylä

•

Talentti Muurame kierrätysmyymälä
Punasillantie 4, Muurame

•

Talentti Harjunporras kierrätysmyymälä
Gummeruksenkatu 13, Jyväskylä

•

Talentti Tuuma” raksamyymälä
Kankitie 10, Jyväskylä

•

Ruoka-apu
Sammonkatu 5, Jyväskylä

Viite
Viite
Viite
Viite
Viite
Viite
Viite
teen

20190 Asumisympäristöjen asukkaiden päiväkeskustoiminta
20200 Työvalmennus
20213 Ruoka-apu
20239 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta
20268 Verso-talo
20242 Media
20255 Missä tarve suurin (annat yhdistyksen valita em. kohpuolestasi)

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

Otamme vastaan myös testamenttilahjoituksia.

Rahankeräyslupa RA/2019/670, voimassa Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa 13.8.2022 asti.

Kannatusjäsenyys yhdistyksessämme
Kannatusjäsenyys on oiva vaihtoehto yksityishenkilöille
min. 20 €/v, yrityksille ja yhteisöille min. 50 €/v, jotka
haluavat tukea kristillistä toimintaamme vähempiosaisten hyväksi. Kannatusjäseneksi voivat hakea kaikki,
jotka kunnioittavat kristillisiä arvoja ja tukevat yhdistyksen tarkoitusperiä.
Kannatusjäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jäsenyyden voi irtisanoa koska tahansa. Kannatusjäsen voi

osallistua jäsenkokouksissamme ottaen osaa keskusteluihin, ilman äänioikeutta.
Kannatusjäsentemme nimet tai yritys/yhteisöjen logon
laitamme näkyviin lehteemme ja verkkosivuillemme
näin haluttaessa, sekä logon kautta linkin omille kotisivuilleen.

