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Päivi Räsänen

Aika
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rakkautta

K

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutiskirje

uopukseni istui sylissäni eräänä
iltana pitkään aivan hiljaa
omissa mietteissään ja sitten
sanoi: “Tällainen äiti on minun
mielestäni kiva äiti. ” Ymmärsin viestin.
Kiireisenä äiti ei ole yhtä kiva. Kun äiti
tai isä antaa lapselleen aikaa, hän
kertoo sanattomasti, että lapsi on
hänelle tärkeä ja arvokas.
Aika on rakkautta. Arkinen läheisyys
on paljon voimakkaampi rakkauden
viesti kuin mikään sana, teko tai
tavara. Vastasyntynytkin ymmärtää
läsnäolon kieltä. Hän haluaa syliä,
ikävöi sitä ja rauhoittuu, kun pääsee
syliin.
Suomalaista vanhemmuutta leimaa
ajan puute. Osittain tämän seurauksena kulttuurissamme lapset elävät poikkeuksellisen yksin niin henkisesti kuin
fyysisestikin. Jyväskylässä muutama
vuosi sitten tehdyn selvityksen mukaan puolet ekaluokkalaisista on
päivittäin yksin kahdesta neljään
tuntiin. Meihin on iskostunut uskomus,
että lapselle on jopa kehittävää ottaa
vastuu itsestään ja tekemisistään jo
varhain. Toista ääripäätä edustaa
Kanada, jossa vanhemmat syyllistyvät
lastensuojelu-rikokseen jättäessään
alle 12-vuotiaan yksin.

sä yhteydessä sekä päihteiden
käyttöön että heikkoon koulumenestykseen.

Uhrautuminen
kuuluu
vanhemmuuteen

A

ikaamme leimaa voimakas
mielihyväkulttuuri. Elämän
tarkoitus pelkistyy nautintoon
ja elämysten tavoitteluun. Itsekeskeiseen mielihyväkulttuuriin uponneen
on vaikea kasvaa vanhemmuuteen.
Nuorten huumeongelmia vuosikymmenet hoitanut psykiatri totesi, että
70-luvun ja nyt meneillään olevan
huumeaallon välinen ero on siinä, että
vanhemmat eivät enää taistele lastensa puolesta. He henkisesti
helpommin luovuttavat ja hylkäävät
päihderiippuvaisen
lapsensa.
Kouluterveyskyselyn mukaan ainoa
huumekokeiluja estävä tekijä on, että
vanhemmat valvovat lastensa
menoja ja tuntevat lasten kaverit.
Lisäksi vanhempien, etenkin äidin
antama esimerkki on tutkimusten
mukaan lasten päihteiden käytön
kannalta ratkaiseva.

PALAUTEKUPONKI

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan
lakiesitystä pienten koululaisten
aamu- ja iltapäivähoidosta. Tänä
syksynä laajennettiin myös alaluokkalaisten vanhempien oikeutta työajan lyhentämiseen. Samassa yhteydessä on kuitenkin jäänyt huomiotta
isompien koululaisten valvomaton
ajankäyttö, joka kuitenkin voi altistaa
syrjäytymiskehitykseen. Murrosikäinenkin tarvitsee vanhempiensa ja
aikuisten ohjausta. Valvomaton ajankäyttö on tutkimusten mukaan selväs-
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Lutherin ankara kritiikki sopii myös
meidän ajallemme kuin nyrkki silmään: “Mitä hyötyä olisi siitä, että
omistaisimme ja tekisimme kaiken
muun ja olisimme kuin pelkkiä pyhimyksiä, jos jättäisimme suorittamatta
sen, minkä vuoksi pääasiallisesti
elämme, nimittäin nuorison hoidon?
Luulen myös, ettei mikään ulkonainen
synti paina maailmaa Jumalan edessä niin raskaana ja ansaitse niin
hirveää rangaistusta kuin juuri se,
jonka teemme jättäessämme lapset
vaille kasvatusta.”

Vanhemmuus on palvelemista. Vaikka
vanhemmuus on valtava ilon lähde, se
vaatii toistamiseen omien tarpeiden
sivuuttamista. Tarkastelemalla sitä,
mihin ihminen käyttää aikaa, voidaan
päätellä, mikä hänelle on tärkeää.
Pienetkin lapset osaavat tarkasti lukea
vanhempiensa elämän arvojärjestyksen. Kun vanhempi antaa aikaa
lapselleen, hän antaa samalla itsensä.
Suomalaiset perheet tarvitsevat
kipeimmin yhteistä aikaa, “sielujen
suvantohetkiä”, jolloin ei ole kiireitä
tai suorittamisen paineita, vaan perhe
voi vain yhdessä nauttia toistensa
läheisyydestä.
Päivi Räsänen
kansanedustaja (kd)

Takaisin Elämään -yhdistyksen

toiminta-ajatus
Kokonaisvaltaisen
erityisnuorisotyön
lähtökohtana
kristilliset arvot.
Yhdistyksen
korjaava erityisnuorisotyö
sisältää tukiohjelmia ja
tukihenkilötyötä mm.
päihdelaitoksen, vankilan tai
muun kuntoutusjakson
jälkeiseen arkeen.
Etsivään- ja ennaltaehkäisevään
nuorisotyöhön kuuluu
katupartiointia, palveluohjausta,
nuorisokahvilatoimintaa sekä
elintarvikeapua.
Yhdistys tekee myös maahanmuuttaja- ja humanitääristä
avustustyötä.

Tilaa itsellesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!

Tilannekatsaus

T

akaisin Elämään -yhdistys on
perustettiin syksyllä vuonna 2000.
Yhdistyksen
alkuperäinen
perustamistarkoitus oli auttaa nuoria
kokonaisvaltaisesti
heidän
ongelmissaan. Tässä samassa
tarkoituksessa olemme edelleen
jatkaneet. Paljon työtä on jo tehty,
mutta paljon on myös vielä tekemättä. Yksi keskeisimpiä päämääriä
on perustaa toimintakeskus, joka
auttaisi ison askeleen eteenpäin
tässä työssä.

senien taloudellinen- ja hengellinen tuki
on ollut yhdistyksen kannalta erittäin
merkittävää!

Olemme liittyneet viime syksynä
Sininauhaliiton jäsenjärjestöksi. Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, johon kuuluu 86
jäsenjärjestöä.
Olemme
myös
hakemassa jäsenyyttä nuorisojärjestö
Allianssiin, joka on valtakunnallinen
nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Allianssiin kuuluu toista sataa
järjestöä. ”Kattojärjestöt” edesautIlman useiden tahojen kanssa tehtyä tavat pienempiä järjestöjä onnisyhteistyötä yhdistys tuskin olisi tumaan työssään.
päässyt vielä tähän saakka. Tällä
hetkellä yhdistyksessä on työssä
yhdeksän palkattua työntekijää ja Tänä vuonna käynnistämme yhdestä
muutama kymmen aktiivista vapaa- kolmeen uutta projektia. Vapautuvien
ehtoista. Jäseniä on reilu tuhat. Juuri vankien tukemiseksi Multible life eli
vapaaehtoisten työpanos sekä jä- Vapaa valinta -projektiin olemme jo

Takaisin Elämään -yhdistyksen tekemä
nuorisotyö alkoi vuonna 2000.
saaneet osarahoituksen RAY:ltä.
Lisäksi
odotamme
rahoitusta
Liettuan
mustalaiskylän
auttamiseksi
ja
vapautuvien
vankien työpajan käynnistämiseksi. Kerromme myöhemmin lisää
tulevista haasteista. Muistathan
rukouksin!

Somaliäidin
ajatuksia
Ystäväsillalla

Y

stäväsilta-projektin
olohuonetoiminta Rastilassa
pyörähti
vauhdikkaasti
käyntiin toimipaikan avajaisten myötä
7.8.. Syyskuussa olohuoneessa kirjattiin käyntikertoja jopa 433! Suurin
osa kävijöistä on ollut alueen somalialaisia naisia ja lapsia. Piskuinen
joukko innokkaita suomalaisia myöskin on ollut mukana.

Mitä
se
on
sinulle
merkinnyt?
- Se on hyvä asia.
Onko Ystäväsilta-projekti
tukenut tai auttanut sinua?
Millä tavalla?
- Jos minun on pitänyt mennä
asioille, olen voinut jättää lapseni tänne muutamaksi tunniksi.
Olen oppinut nyt vähän suomen
kieltä.
Mitä sinä itse olet mielestäsi tuonut mukanasi tähän
toimintaan?
- Olen tehnyt tänne joskus
somalialaisia ruokia esim.
sambusa-piirakoita ja kertonut
somalialaisista tavoista. Joskus
olen ollut myös englanninkielen
tulkkina.

Nimco on yksi olohuoneessa säännöllisesti käyvistä somalialaisista
naisista. Kyselimme tämän neljän
lapsen äidin ajatuksia projektin
toiminnasta.
Milloin kävit täällä ensimmäistä
kertaa?
- Elokuussa.
Kuinka usein täällä käyt?
- Aikaisemmin kävin melkein joka
päivä, mutta nyt olen muuttanut
kauemmaksi ja käyn noin kaksi kertaa
viikossa.
Mitä olet täällä tehnyt?
- Olen osallistunut kielikurssille ja
ompelukerhoon. Tapaan muita somalialaisia naisia ja keskustelen heidän
kanssaan. Joskus olen myös ollut
sauvakävelyillä mukana.
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Nimco ja Hamsa ovat osallistuneet
Ystäväsilta -projektin toimintaan
Vuosaaren Rastilassa.
Oletko
tutustunut
täällä
suomalaisiin?
- Olen esimerkiksi tutustunut Maijaan
Hakunilasta ja Linda-nimiseen
opettajaan.

Tarvitaanko Ystäväsiltaprojektia tällä alueella?
- Tarvitaan, koska “olohuone”
on lähellä. Mielestäni paikka on
kuitenkin liian pieni, tarvittaisiin
isompi paikka, missä olisi iso
keittiö, lastenhuone ja huone
kielikursseille.
Kiitos Nimco.
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Liettuan
mustalaiskylä
“olemme vain olemassa”
Takaisin Elämään ry:n käytännön toiminnasta vastaavat henkilöt tekivät
vierailun Liettuassa sijaitsevaan mustalaiskylään. Matkan tarkoituksena oli
tutustua kylän elinolosuhteisiin ja kartoittaa mitä yhdistys voisi tehdä heidän
hyväkseen. Äidit pääsivät purkamaan sydäntään ja lapset saivat kosketuksen
heistä välittäviin aikuisiin.

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutiskirje

B

altiassa humanitääristä työtä
tekevien viestit Viron, Latvian ja
Liettuan mustalaisten elämänolosuhteista olivat pitkään olleet
huolestuttavia, suorastaan järkyttäviä.
Niinpä 27-29.9.2003 Takaisin
Elämään ry:n käytännön toiminnasta
vastaavat henkilöt tekivät avustustyöntekijä Joni Kamarton johdolla
vierailun Liettuan Vilnassa sijaitsevaan Gertemai-nimiseen mustalaiskylään. Syyskuisen matkan tarkoituksena oli tutustua kylässä vallitseviin
elinolosuhteisiin ja kartoittaa voiko
yhdistys konkreettisesti tehdä
enemmän kylän mustalaisten hyväksi.
Tämä Suomessakin poliisi-tv:n otsikoihin noussut Gertemain-kylä toimii
Vilnan tärkeimpänä ”huumetorina”.
Kylän kuoppaista hiekkatietä parin
minuutin välein ajavat taksit kuljettavat huumeasiakkaita eri puolilta
Vilnaa. Varovaisen arvion mukaan
kylässä käy vähintään 200 autoa
vuorokaudessa tuoden mukanaan
kylään lisää kärsimystä. Ajoittain
paikallinen poliisi saattaa seurata

Talot Gertemain kylässä ovat erittäin huonokuntoisia sekä sisältä että ulkoa.
satojen ”vieraiden vierailuja” autostaan kylän portilta.
Kyläläiset eivät ole päästäneet aiemmin kuvaamaan näitä tapahtumia ja
olosuhteita sisältä päin. Näemme
asioita, jotka on tarkoitettu unohdettavaksi. Yhdistyksen Vilnassa työskennelleet avustustyöntekijät ovat
saavuttaneet kyläläisten luottamuksen
palaamalla avustusten kanssa yhä
uudelleen.

Elämää tämä ei ole,
olemme vain
olemassa.
Kylän kuoppaista hiekkatietä parin
minuutin välein ajavat taksit
kuljettavat huumeasiakkaita eri
puolilta Vilnaa. Poliisi seuraa usein
tapahtumia autostaan “kylän
portilla” puuttumatta tilanteeseen.
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Vierailu ”Taaboriin”, Gertemainkylään alkaa puolin ja toisin varovaisesti tunnustellen. Ensimmäiseksi
vastaan tulevat uteliaat lapset, jotka
tunnistavat Liettuan työntekijämme.
Kylän reunamilla sijaitsee kaivo, joka
on ainoa asukkaiden vesipiste. Pienet,
noin 20-40 m2 talot on ulkoa vuorattu
laudoilla, eri värisillä pahveilla ja

levyillä. Talo, mihin noin 6-10 -vuotias
poika meidät johdattaa, on useampien muiden ”mökkien” tapaan sisältä
kostea, likainen ja ankea. Kuulemme,
että kyseisessä talossa asuu vain
lapsia; isä on kuollut ja äiti on
vankilassa.
Kyläläisiä kerääntyy pienelle aukiolle,
jossa olemme. Joka puolella ympärillämme lojuu jätteitä ja satoja, jollei
tuhansia käytettyjä huumeruiskuja
neuloineen. Lapset juoksentelevat
edestakaisin huonoissa kengissään.
Marta, Zyhra, Doleris, Konuslea,
Karlina, Isaurina ja monet muut
lapset jonottavat kirjoittaakseen
nimensä lehtiöön, jota Tarja
Koivumäki pitää kädessään. Lapset
pyytävät yllättäen Tarjaa laittamaan
kätensä heidän päänsä päälle ja
rukoilemaan. Turvallisen aikuisen
läsnäololla on valtavan suuri vaikutus.

Tilaa ystävällesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!

Kylässä on tuhansia neularuiskuja siellä
täällä, joita narkomaanit tiputtavat
maahan satoja kappaleita päivittäin.
Gertemai´ssa nuori äiti itkee huumeisin silmin voimattomuutta ja elämän
toivottomuutta. Lapset ojentavat
vieraille passeja toiveenaan päästä
muuttamaan pois aikuisen mukana.
Aikuisetkin kertovat, että lähtisivät
mielellään tätä kurjuutta pakoon
Suomeen, jos vain pystyisivät.
Huomion ja tilan saa toinen itkevä
nainen, joka huutaa ilmoille toivottomuuden, vihan ja katkeruuden:
”…kukaan ei todellisuudessa auta,
ihmiset käyvät, lupaavat ja unohtavat.
Olemme voimattomia huumeiden
edessä. Jokaisena päivänä ajattelen
vain kuolemaa. Elämistä tämä ei
ole…olemme vain olemassa.”
Eräs isä kertoo poikansa kuolemasta
kodin tulipalossa. Kylässä on sattunut
viime aikoina useita tulipaloja, jotka
ovat seurausta epäammatillisista
yrityksistä liittää taloihin sähköt
huonoin varustein. Dramaattisimpien
kertomusten mukaan tulipaloihin
syyllinen on huumebisnestä ylläpitävä
mafia.
Useammat kanssamme keskustelleet
kyläläiset kertovat Vilnan kaupungissa
vallitsevista ennakkoluuloista ja
syrjinnästä. Kertojien mukaan viralliset mustalaisten hyväksi kerätyt
rahat eivät ole tulleet perille. Vain osa
lasten vanhemmista on voinut saada
toimeentulotukea. Yhteisön puheenjohtajaksi itsensä esittäytyvä toivoo,
että huumeiden käyttö ja rikollisuus
loppuisi. Hän haluaisi, että lapset
voisivat opiskella ja tuntea olevansa
tasa-arvoisia yhteiskunnassa toisten
kanssa.

Kylässä on vain yksi kaivo, josta vesi noudetaan koko kylän
asukkaiden tarpeisiin.
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Kylään romaneille rakennettua koulua
voivat käydä vain alaluokkien oppilaat. Vanhemmat lapset käyvät
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Kuka välittää, että eräätkin 9-vuotiaat työtöt kertoivat poltaaneensa tupakkaa jo kolmatta vuotta?
kaupungin koulua rotusyrjinnän vuoksi
vain satunnaisesti, jos ollenkaan.
Pienen koulun vararehtorinakin toimiva
kylän puheenjohtaja Josef Tótsina,
toivoo kylään ulkopuolista työntekijää,
jonka avulla kylän olosuhteita ja imagoa
voisi kehittää. Koulurakennuksen
tarkoi-tuksena olisi toimia jonkinlaisena
kylän keskuksena. Toistaiseksi yhteistä
toimintaa ei ole.
Noin vuosi sitten koulun viereen
rakennettiin erillinen pesu- ja saunatilarakennus. Kyläläisten käyttöön
annettiin sauna, suihkut ja pesukone.
Valmistunutta rakennusta ei vielä
kuitenkaan voi käyttää, sillä on selvittämättä kuka maksaa vedestä ja
sähköstä aiheutuvat kustannukset.

Vähemmistöjohtaja ja lastensäätiön
johtaja esittelevät kumpikin erikseen
ulkomailta alkuun saatettua koulukeskushanketta. “Mustalaisten ongelmat ovat heidän mukaansa
pääosin rikollisuus ja romanien
haluttomuus auttaa itse itseään”.
Kysymyksemme käyttämättömistä
suihkutiloista ja huumerikollisuuden
sallimisesta kylän alueella jäävät
vaille lopullista vastausta.

vaatteita, polttopuita ja tukea. Tulevaisuutta ja elämän jatkuvuutta rakennetaan rakkauden-lahjan kautta. Yhdistys
aikoo jatkaa yhteistyössä paikallisen
”Raamatun tie”- seurakunnan kanssa
toivon ja aineellisen avun viemistä
kylään.

Sopimamme kaupunginjohtajan
tapaaminen jää tiukan aikataulumme
vuoksi seuraavaan kertaan.

Mikäli haluat osallistua Gertemai-kylän
asukkaiden auttamiseen, voit lahjoittaa
ehjää ja puhdasta talvi- ja vuodevaatetta, leluja yms. Tarvitsemme myös varoja mm. suunnitellun
terveysprojektin käynnistämiseen,
polttopuiden ja ruoka-avustusten
hankkimiseen
paikan
päältä.
Yhteystiedot löytyvät takasivulta.

Tulevia

suunnitelmia

Paikallisen ”Raamatun tie”- seurakunnan vanhimmisto on ottanut yhteistyötarjouksemme kylää tukevasta
hankesuunnitelmasta vastaan myönteisesti. Helluntaiseurakunta sai
pyynnöstämme järjestymään tapaamiset paikallisen ministeriön vähemmistöjohtaja Rasa Paliukienén ja
liettualaisen lastensäätiön johtajan
Romualda Navikaitén kanssa.

Tulevana vappuna Baltian maat,
joiden joukossa myös Liettua, ovat
liittymässä EU:n jäseneksi. Näennäiset jäsenyyttä tukevat parannustoimet muutamassa ”Taaborissa”
olosuhteiden parantamiseksi ovat
Liettuassa alkaneet. Syrjintä ja ennakkoluulot estävät vielä pitkään todellisen yksilötason auttamisen tässä
maassa. Eurooppalaiseen tasaarvoon on kuitenkin vielä pitkä
matka. Ehkä niin pitkä, että useat
Baltian romanit hakeutuvat EU:n
muihin maihin rajojen avauduttua.
Näin he ainakin itse kertoivat.

Paliukienén mukaan Liettuassa on
romaneja 2500, joista 800 on Vilnassa.
Gertemain- kylässä asukkaita on noin
500 henkeä. Gertemai-kylää vastaavia ”Taaboreita” on Liettuassa eri
puolilla kymmenkunta. Vähemmistöjohtajan mukaan mustalaisia on autettu
monin eri tavoin. Yhteiskunnan tuet
vammaisille, lapsille, eläkeläisille ja
yksinhuoltajille kuuluvat hänen mukaansa myös mustalaisille.

Takaisin Elämään -yhdistys haluaa
osallistua kylän lasten ja naisten
tulevaisuuden rakentamiseen heidän
omassa maassaan. Yhdistys on
hakenut Gertemai-kylää varten
Ulkoministeriöltä rahoitusta suunnitelmallisesti toteutettavaan projektiin. Rahoituspäätökset ulkoministeriöstä tulevat maalis-huhtikuussa.
Pitkä talvi ja hatarat mökit eivät
lämpiä hakemuksia odotellessa
itsestään. Kyläläiset tarvitsevat ehjiä

Tapaamisia
kaupungissa

Ihmiselle
annettu
mahdollisuus
tuo
elämän ja toivon

HUOM!
Takaisin Elämään ry:n kotisivuilta tai toimistosta voi tilata
Taaborista kertovan koskettavan
dokumentti filmin. Vain 10 euroa
+ postikulut! Puh. 09-823 2433

Kuka tai ketkä yhdessä helpoittaisivat
erityisesti äitien ja lasten olosuhteita?

Tilaa maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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Vaihto uuteen
leirikeskukseen

J

ärjestöllä
oli
oma
leirikeskusrakennus Kihniössä,
joka on nyt myyty. Kiinteistö
ostettiin alun perin kesällä 2002,
tarkoituksena oli käynnistää siihen
hoitokoti okkultismista ja huumeongelmista kärsiviä asiakkaitamme
varten. Vaikka kiinteistö oli ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, ei
lääninhallitus myöntänyt toimilupia
hoitokotitoimintojen aloittamiseksi
ilman, että olisimme tehneet sinne
80.000 euroa maksavat muutostyöt.
Koska yhdistys ei saanut rahoitusta
muutostöille
ja
hoitokodin

käynnistämiseksi, käynnistämisajatuksesta jouduttiin luopumaan.
Yhdistyksen oma varainkeruukampanja, joka toteutettiin tuotteiden
myynneillä, tuotti vain n. 5000 •.
Kiinteistö toimi tämän prosessin ajan
järjestön leirikeskuksena, jonka aikana myös neuvottelimme erään keskiSuomessa toimivan tahon kanssa
yhteisistä leirikeskustoiminnoista.
Meille tarjottiin osuutta hiukan suusuurempaan järven rannalla sijaisevaan kiinteistöön . Kun tähän samaan
aikaan yhdistys sai yksityiseltä

taholta hyvän ostotarjouksen Kihniön
kiinteistöstä, tuntui se johdatukselta,
jonka hallitus hyväksyi yksimielisesti.
Myynti mahdollisti Kihniön kiinteistölainan loppuvelan (40.000e) poismaksun, joten yhdistyksellä ei ole enää
velkaa. Tämän lisäksi järjestölle jäi
riittävästi rahaa jolla pääsemme osakkaaksi tästä yhteisestä leirikeskuksesta ilman lainaa!
Uudessa leirikeskuksessa sijaitsee
myös kolme asuntoa. Asunnot mahdollistavat tarvittaessa uusien tukiasumispaikkojen järjestämisen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tukiasunnot ovat tarpeen joitakin asiakkaitamme ajatellen, sillä valtaosa
tukiohjelmiin pyrkivistä asiakkaistamme tulee vankiloista. Heille on sekä
“siviiliin”että varsinkin Helsingin
alueelle tulemiseen, erittäin suuri
kynnys. Leirikeskus ja uusi yhteistyökumppani mahdollistaa myös
erilaisten leirien järjestämisen ympäri
vuoden.
Meille ei ole mikään yllätys, että leirikeskuksen kauppaa ei ole vielä
virallisesti solmittu. Myyjänä kun
on kaupunki tai kunta, löytyy aina
valittajia, jotka eivät hyväksy kauppaa,
ts. tämän kaltaista työtä tai omistajia
lähelleen. Toivomme, että valitukset
saataisiin nopeasti käsiteltyä ja
kauppakirjat pystyttäisiin allekirjoittamaan hyvissä ajoin ennen kesää.

Järven rannalla oleva leirikeskus tulisi tarpeeseen.

Mistä

toimintakeskus?

Y

hdistyksen yhtenä keskeisenä
päämääränä on edelleen
hankkia pääkaupunkiseudulle toimintakeskus. Toimintakeskus
mahdollistaisi usean eri toiminnan
yhdistämisen samaan paikkaan.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on kolme
eri toimi-kontaktipistettä, kaksi
tukiasuntoa ja leiri-keskus. Kaiken
tämän hallintaan tarvitaan useita
palkattuja työntekijöitä eikä tiloissa
kuitenkaan pystytä järjestämään
kaikkia haluttuja toimintoja, joita
mm. olisivat yhteisöllinen asuminen
ja työpajatoiminta.
Tavoittelimme lähes kaksi vuotta
tiloiksemme Järvenpäässä sijaitsevaa entistä Nummenkylän naisten
avovankilayksikköä. Neuvottelimme
asiasta mm. oikeusministeri
Johannes Koskisen ja silloisen
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pääministeri Anneli Jäätteenmäen
kanssa. Valtion omistama Kapiteeli
yhtiö katsoi kuitenkin parhaimmaksi
myydä kiinteistöt kiinteistösijoitusyhtiölle. Halukkuutta antaa niitä
käyttöön järjestölle, joka olisi tuottanut niissä vapautuvien vankien
tukiohjelmia, ei tällä kertaa löytynyt.
Vaalilupaukset tulivat ja menivät, eikä
todellista tahtoa esimerkiksi vapautuvien vankien olosuhteiden parantamiseksi ollutkaan.
Uskomme kuitenkin vielä löytävämme yhteistyötahon, jonka avulla
toimintakeskus kyetään hankkimaan. Olemme käyneet neuvotteluja
myös useiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimitilojen saamiseksi. Pyydämme jälleen jäseniämme
muistamaan tätä yhteistä haastetta.

Puuropolku
Vantaan toimipisteessä on järjestetty
yhteistyössä Keravan City-seurakunnan kanssa jo puolentoista vuoden
ajan maanantaiaamuisin ilmainen
aamiainen, ns. “puuropolku” alueen
opiskelijoille ja vähävaraisille. Puuropolku on katkolla, koska osa vapaaehtoisista työntekijöistä on lopettanut.
Etsimme uusia vapaaehtoisia tähän
työhön. Ota yhteyttä jos olet kiinnostunut, niin kerromme lisää.

Maanantaiaamuisin on Koivukylässä ollut
tarjolla aamiaista: puuroa, voileipiä ja
kahvia. Kävijäkeskimäärä oli n. 40.
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Palautus:
Takaisin Elämään ry
PL 70, 01451 Vantaa
Y-tunnus: 1611377-1
Rek.Nro 179.822

HUOM !

Muista ilmoittaa meille osoitteenmuutos !

NUORISOTYÖSSÄ MUKANA

oter Oy

- kaikki sähköt
- turvatekniikka
- tietoverkot

Tapio Helistén
Soter Oy
Koivikontie 39
04260 KERAVA

09-278 7001
0500-773 817
soter@surfeu.fi

His
Voice
ylistyslevy

TOIMINNANJOHTAJA:
Mika Niikko, 044–287 5550
mika.niikko@takaisinelamaan.fi

liveäänitys
Keuruun
juhannuskonferenssista
2003

TAITTO JA ULKOASU:
Hakuprinti Oy ja Maria Alander

Tilaa Takaisin Elämään ry:n
toimistosta (hinta 18e)
puh. (09) 823 2433

FINJARI OY
Tilaa ilmastointihuollot ja puhdistukset.
Laita talosi hengittämään.
Hengität helpommin.

ILMOITUSMYYNTI:
Mika Niikko, 044–287 5550
ilmoitushinnat alkaen 60 e

Tilaa esim. lahjaksi
Petri Kososen levy:

KUNNIA ON HERRAN
ja
MAAT KAUPUNGIT
alennettuun hintaan

11 euroa

Puh. 040-700 1880 / Jari Räsänen

(ovh. 20 ja 18,50 •)

yhdistyksen

jäsenille

kun tilaat 31.3.2004
mennessä!

SERIPAINO/SOMISTAMO

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutiskirje

JULKAISIJA: Takaisin Elämään ry

KAIKKI ALAN TYÖT

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Ystäväsilta – kontaktipiste

Kinaporinkatu 1D, Helsinki (Sörnäinen)
Puh. (09) 694 6954

Ruska-kaihdin
- Sälekaihtimet
- rullaverhot ym.

SÄHKÖPOSTI (HENKILÖKOHTAINEN)
etunimi.sukunimi@takaisiselamaan.fi

Jii Tee Hoo Markkinointi Ky

Hirvensarvi 9,
02810 ESPOO
Puh. (09) 43 93 160
Fax. (09) 43 93 1611
Laikkaa irti
Leikkaa irti

POSTIOSOITE:
PL 70, 01451 Vantaa
FAKSI:
(09) 836 41 840

Leikkaa irti

Nordea 122030-224499

TILISIIRTO GIRERING

Handelsbanken 313130-1084540

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Takaisin Elämään ry
p. (09) 823 2433
PL 70, 01451
Ta Vantaa
Kannatusjäsenmaksu
Kiireisin tarve
Humanitäärinen-/Baltiantyö

Maksaja
Betalare

3007
3366
3010

-KiiKkk--KKK
- Kiitos kannatuksesta-

..
.

Rahankeräyslupanumero: ESLH-2004-00056/Tu-52 OKU 25 A

Allekirjoitus
Underskrift —————————————————————

Tililtä nro
Från konto nr

Tarja Koivumäki, 044–287 5551
hoitotyön vastaava
Joni Kamarto, 044–287 5557
Baltian työ/ ohjaaja

INTERNET:
www.takaisinelamaan.fi

Sampinrinne 4
01490 VANTAA
0400-412 246
0400-451 563

Leikkaa irti

Rasinkatu 10, Vantaa (Koivukylä)
Puh. (09) 823 2433

Paalupaikka -kontaktipiste

Katso referenssit kotisivuilta!

MAANRAKENNUSLIIKE
VARIS OY

Kontaktipiste - toimisto

Toimisto ja olohuone
Harustie 7A, Helsinki (Rastila)
Minna Oikarinen, 041–548 4572
projektipäällikkö

Tilata voit toimistosta
puh. (09) 823 2433 tai
netin kautta
www.takaisinelamaan.fi

SERINIIKKO OY
PUH. (09) 730 073 /
www. seriniikko.fi

TOIMIPISTEET:
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Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

Euro

