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Kenellä onnen avaimet?
Aristoteles pani aikanaan merkille, että ihmiset tavoittelevat
mainetta, valtaa, rahaa ja ystäviä
tullakseen onnellisiksi. Hänen
mielestään todellinen onni tulee
kuitenkin hyveitä noudattamalla.
Freud taas sanoi, että ihmisellä on
kaksi suurta tarvetta: tarve rakastaa
ja tarve tehdä työtä. Energisiä ja
työhaluisia ihmisiä on totuttu pitämään onnellisina.

Ihmiset jaetaan helposti kahteen
luokkaan: onnellisiin ja onnettomiin, menestyjiin ja putoajiin,
perheellisiin ja yksineläjiin. Onnellisuutta mitataankin usein väärillä
mittareilla ja arvoilla.
Jos flow käsitteen ..unohdamme
täysin itsemme ja muun maailman”
kääntäisi nurinpäin ”muistaisimme
lähimmäisen ja tulevan maailman”:
voisiko siitä löytää pysyvää onnea?

Onko onni yhtä kuin virtauskokemus?
Television keskusteluohjelmassa
pohdittiin, mitä on onnellisuus ja
kuka on onnellinen? Professorit,
muusikko ja juontaja ”etsivät onnen
avaimia” kokemuksella tai tilalla,
jota runsaasti onnea ja luovuutta
tutkinut Amerikkalainen psykologi,
Mihaly Csikszentmihalyi kutsuu ns.
flow:ksi. Hänen tutkimuksen mukaan ihmisten suurimmat nautinnot
eivät tule erotiikasta ja hyvästä seurasta, vaan aivan jostain muusta.
”Kaikkein onnellisimpia olemme
tilanteissa, joissa olemme niin syvästi keskittyneitä tekemäämme
asiaan, että unohdamme täysin
itsemme ja muun maailman”. Tätä
optimaalista olotilaa hän kuvaa sanalla flow, jolla tarkoittaa virtausta,
sujuvuutta tai elämänhalua (flow of
spirit).

Puhdassydämiset ovat onnellisia
Jeesuksen vuorisaarnan mukaan
autuas, siis onnellinen, on ihminen,
joka on hengellisesti köyhä, murheellinen, hiljainen, vanhurskauden
tavoittelija, toisia armahtava, puhdassydäminen, vainottu tai rauhantekijä. Miten vaikeuksien keskellä
voi olla onnellinen? Jeesus tiivistää
onnellisuuden myös itsensä kieltämiseen toisen ja Hänen vuokseen.
Onnelliseksi ihmisen tekee se,
että saa olla lähellä luojaansa! Tietoisuus syntien anteeksiantamisesta
ja vapaus ”synnin orjuudesta”, kuten Jeesus asian mainitsi (Joh. 8:
34-36), tekee onnelliseksi. Puhdas
sydämiset ovat onnellisia.

Onko onni tekemistä vai tiedostamista?
Nykyaikana ihmisen arvoa mitataan paljolti sillä, mitä hän tekee,
kuinka arvostettu hän on tai kuinka
paljon hän tuottaa yhteiskunnalle.
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Onni on Jeesuksessa
Kristityllä ”onnellisuuden juuret”
on oltava syvemmällä kuin tämän
maailman lapsilla. Miten muutoin
raamattu voisi sanoa, että ”jos
teitä solvataan Kristuksen nimen
tähden, niin te olette autuaita…
(onnellisia).”(1Piet. 4:14a). Onnellisuus ei saa perustua yksin siihen,
mitä tässä ajassa on; mitä edes te-

kee tai minkälainen elämäntilanne
on, vaan kenessä me olemme tai pikemminkin kuka on meissä ”…sillä
kirkkauden ja Jumalan Henki lepää
teidän päällänne”(1Piet.4:14b).
Tiedosta pysyvään onneen olisi
varmaan hyötyä myös niille joiden
elämästä onni on elämän myrskyissä kadonnut. Jatkakaamme
siksi väsymättä tekemästä hyvää
lähimmäisillemme, sillä sen palkka
on suuri. ”Mutta älkää unhottako
tehdä hyvää ja jakaa omastanne,
sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala
mielistyy”(Heb.13:16). Ilmestyskirja ja Psalmit kiteyttävät onnen
tietoisuuden tulevasta ja Jumalan
läheisyydestä.
”Autuaita (onnellisia) ja pyhiä
ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi
ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla
ole valtaa, vaan he ovat Jumalan
ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta.” Ilm. 20:6
”Mutta minun onneni on olla
Jumalaa lähellä, minä panen
turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.”
Psalmi 73:28

Kansikuva:
Liettuan mustalaiskylän 70
lapselle jaettiin kesälelut yksityisen henkilön “täsmälahjoituksen avulla”.

Tilaa itsellesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!

Talouskatsaus

Uutislehti

Uutislehden toimittamisessa on
ollut vuoden katkos, pahoittelemme lukijoille tätä! Osa lukijoista
on tämän huomannutkin ja lehteä
tiedustellut. Katkos johtuu siitä,
ettei meillä ole ollut riittävästi
resursseja lehden toimittamiseen.
Yhden lehtierän, joka on 2 000 kpl,
paino-, postitus- ja taittokustannukset ovat lähes 1 500 euroa. Toiseksi
henkilöstöresurssien vuoksi on vaikeuksia saada osaava henkilö artikkeleiden kirjoittamiseen. Aiheita
riittäisi vaikka kuinka, jos nämä
asiat tulisivat tasapainoon. Mikäli
lukijoillamme olisi mahdollisuus
osallistua esimerkiksi jäsenmaksujen muodossa tai vapaaehtoisin
lahjoituksin hiukan nykyistä enemmän, voisimme toimittaa uutislehteä neljästi vuodessa. Rukoillaan
tätä sekä mahdollista vapaaehtoista
toimittajaa juttujen kirjoittamiseen.

Tilikauden tulos

Vuoden 2004 toiminta tuotti järjestöllemme -4 504,05 euron tappion. Tappiota kertyi ennen kaikkea
asumispalveluiden myyntitulojen
vähenemisen johdosta. Viimevuonna palvelutuottoja oli vain 14 898
euroa, kun vuonna 2003 niitä oli
peräti 69 196 euroa ja vuonna 2002
summa oli 42 341 euroa. Syynä
hoitomaksujen vähentymiseen on
kaupunkien selvästi huonontunut
rahoitustilanne sekä uudet EU:
n määrittelemät kilpailudirektiivit, jotka pakottavat kaupungit
kilpailuttamaan palveluita jne.
Yhdistykselle onkin suuri haaste
Tilaa

saada vastaavasti jotain muuta
kautta lisätuloja, jos haluamme
toimia suunniteltujen toimintojen
mukaisesti. Juuri palvelumaksutuotoilla olemme pystyneet tekemään
muutakin kuin projektityötä sekä
kattamaan
projektirahoituksien
omarahoitusosuuksia.

Meneillä olevat hankkeet

Yhdistyksellä on meneillään
neljä projektia: Vapaa Valinta 2/
2004-1/2007, vankilasta vapautuvien nuorten projekti; Ystäväsilta 2/
2003-1/2006, Somalialaisten äitien
ja lasten projekti; Työtä, salia ja
salonkia 2004-2005, erityisnuorten
harrastepaja-projekti; ja Taaborista
yhteisöön, liettualaisen mustalaiskylän äitien ja lasten tukiprojekti.
Lisäksi ns. perustyössä tarjoamme
tukiasuntoja ja tukiohjelmia vankilasta ja päihdelaitoksista arkeen
palaaville nuorille ja nuorille
aikuisille. Kouluissa erityisluokkien oppilaiden parissa teemme
ennaltaehkäisevää työtä; jaamme
EU-ruoka-avustuksia, tänä vuonna
noin 12 tonnia; teemme etsivää
katupartiotyötä yhteistyössä mm.
Agabus ry:n ja Joosua järjestön
kanssa; järjestämme harrastuksia,
mm. sähly- ja pelikerhoja, vähemmistölapsille jne.

Rahoitus

Tämän vuoden rahoitukset ovat
järjestyneet suurimmalta osin RAY:
n ja Ulkoasiainministeriön kautta.
Muita rahoittajia
tänä vuonna
ovat
Opetusministeriö,
Stiftelsen
7:nde Mars
Fonden,
Päivikki
ja Sakari
Sohlbergin
säätiö, Uudenmaan

liitto, Kansan sivistysrahasto sekä
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin
järjestämä
ESR-rahoitus. Projekteissa tarvitsemme lisäksi omaa rahaa, jota
saamme yksityisiltä jäsenmaksujen
ja lahjoituksien kautta. Lähes kaiken perustyön rahoitamme kannattajajäsenien ja työmme tukijoiden
lahjoituksilla, joita ilman emme
perustyötä voisi juurikaan tehdä!
Liettuan Taaborista yhteisöön
-projektin omarahoitusosuus on
13 113 euroa, josta vähintään 6 530
euroa täytyy olla rahana ja toinen
6 530 euroa voi olla lahjoitettuja
vaatteita, ruokaa, taloustarvikkeita
ym. Liettuan Taaborista yhteisöön projektin omarahoitusosuus puuttuu
edelleen lähes kokonaan. Toivomme
uutislehtemme lukijoiden osallistuvan työhön hyväksi katsomallaan
tavalla. Lisätietoa tästä projektista
on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta: www.takaisinelamaan.fi.
Voit myös katsoa sivuiltamme
Taaborista kertovan koskettavan
dokumenttifilmin.

Jäsenmaksu 2005

Yhdistys toivoo, että järjestön
varsinaiset ja kannattajajäsenet
maksaisivat tämän vuoden jäsenmaksun oheisella pankkisiirrolla.
Erityiskiitos jäsenille erityisnuorisotyöhön osallistumisesta.

maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!

Kuvaaja: Charlotta Danielsbacka

Huhtikuussa tuli kuluneeksi viisi
vuotta Takaisin Elämään yhdistyksen perustamisesta (rekisteröity
29.8.2000 jolloin työ varsinaisesti
alkoi). Palkattuja työntekijöitä on
tällä hetkellä kymmenen, joista
koko-aikaisia viisi. Lisäksi yhdistyksessä työskentelee jatkuvasti
työharjoittelijoita, opiskelijoita ja
useita vapaaehtoisia henkilöitä.
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OMA TARINA

VANKILASTA VAPAUTEEN

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Uskoontulo
“Olen 21-vuotias ja syntynyt
pohjoisessa vuonna 1984. Vapauduin 15.3. Keravan vankilasta ja muutin asumaan Vantaalle.
Entisessä elämässäni olin päihteiden ja rikosten orja, kunnes
nyt alkukeväästä sain ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan elämääni. Tämän vuoksi on elämän
asenteeni muuttunut täysin.
Vankilasta siviiliin
Aiemmin olin ajatellut jatkaa
entistä elämääni pohjoisessa.
Vankilassa kuulin kuitenkin
eräältä toiselta vangilta Takaisin Elämään ry:stä ja vankilan
sosiaalityöntekijän kautta otin
yhteyttä järjestöön. Heidän
työntekijänsä kävivät tapaamassa minua kolme tai neljä kertaa
ja minut valittiin Vapaa valinta
-projektiin ja pääsin heidän tukiohjelmansa piiriin.
Vapautumispäivänäni klo 7.00

Takaisin Elämään ry:n työntekijät tulivat portille vastaan ja
olivat kanssani koko päivän.
Päivän aikana hoidettiin monta
asiaa pitkin poikin Vantaata ja
kävimme myös ravintolassa
syömässä. Ruoka oli hyvää verrattuna vankilan ruokiin. Takaisin Elämään ry järjesti minulle
oman asunnon ja auttoi myös
sen kalustamisessa.
Aloin kiinnostua hengellisistä asioista muutaman viikon
jälkeen Takaisin Elämään ry:
ssä käytyäni. Aluksi minulla oli
retkahduksia päihteisiin, mutta
sitten Jeesus otti minulta päihdehimot pois. Tupakasta en ole
vielä päässyt, mutta kai siitäkin
aikanaan pääsee.
Raamattukouluun?
Tällä hetkellä suunnitelmiini
kuuluu mahdollinen Raamattukoulu syksyllä sisäoppilaitoksessa Keuruulla. Minulla on asunto

"Muistakaa vankeja, niinkuin
olisitte itsekin heidän kanssaan
vangittuina..” (Heb 13:3)
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”Turhan monen nuoren tie vie vankilaan”

Vantaalla ja olen hakenut myös
yhteishaussa
opiskelemaan.
Olen nyt tehnyt vapaaehtoistyötä ja käynyt paljon seurakunnissa. Lähden mahdollisesti kesällä
Liettuaan Takaisin Elämään ry:n
kautta kesätyöhön rakentamaan
saunaa romanikylään”.
Jeesus pelastaa!
- Sebastian

Vapautumispäivän aamuna Sebastian ja ohjaaja Kaisa Karhu.

"Avustusryhmämme vieraili Liettuan Alustys nimisen paikkakunnan vankilassa tapaamassa kylän romaaneja ja
pitämässä hengellisen tilaisuuden”.

Hyvä Rukousystävä!
Pyydämme Sinua, seurakuntaasi
tai rukouspiiriä muistamaan
järjestömme työtä,
asiakkaita, henkilökuntaa ja
yhteistyökumppaneitamme
rukouksin. Uskomme, että
yhteinen työmme voi menestyä
Suomen nuorten parissa
henkimaailmassa saatujen
voittojen mukaisesti.

vähäosaisten saavuttamista myös
evankeliumilla.

Tilaa rukouspiirille

… Herra varjelisi työntekijöitä
ja heidän perheitään kaikilta
vihollisen hyökkäyksiltä.
… Herran tahto saisi tapahtua
järjestömme toimitilakysymyksissä
ja rahoituksissa.
… Uskoon tulleet asiakkaat
löytäisivät hyvän hengellisen kodin
ja johdatuksen kaikkeen.

Helsingin ja Vantaan
toimitiloissamme on pidetty
rukouspiirejä usean eri
seurakuntalaisen toimesta.
Tällä hetkellä rukouspiirejä ei
kuitenkaan ole käynnissä, joten
tilojen käyttöaikoja iltaisin on
helppo saada. Voit halutessasi
seurakunnan suosituksen turvin
järjestää Vantaan Koivukylässä
tai Vuosaaren Rastilassa
rukousiltoja, rukouspiirejä tai
paastopäiviä. Säännöllinen
rukoustuki on välttämätöntä
yhteisen työmme ja myös
kaikkien sinun elämääsi liittyvien
haasteiden saavuttamiseksi,
unohtamatta maamme
Tilaa

Kiitosaiheita

…. Olemme saaneet rukoilla
usean pelastusta etsivän asiakkaan
puolesta.
…. Herra on pitänyt päivittäisistä
tarpeitamme huolta.

RUKOILETHAN ETTÄ…

“Te ette valinneet minua,
vaan minä valitsin teidät ja
asetin teidät, että te menisitte
ja kantaisitte hedelmää ja että
teidän hedelmänne pysyisi: että
mitä ikinä te anotte Isältä minun
nimessäni, hän sen teille antaisi.”
(Joh. 15:16)

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.

maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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APUA LIETTUAN MUSTALAI
Yhdistyksemme aloitti viime
vuoden maaliskuussa projektin
Liettuassa tarkoituksenaan auttaa
Vilnan noin 500 hengen mustalaiskylän, erityisesti lasten ja äitien,
elinolojen kohentamista. Pääpaino projektissa on ollut päättäjien
asenteisiin vaikuttaminen, että he
ottaisivat vastuun tästä Vilnan “häpeätahrasta”, joksi kylää kutsutaan.

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Suuri huumeongelma

Ei ole sattumaa, että kylässä tuotetaan huumeita ja sitä myydään
huomattavia määriä päivittäin.
Laskujemme mukaan (kesä 2004)
kylässä kävi vähintään 2000 narkomaania päivässä ostamassa
huumeita ja pistämässä itseään.
Projektin aikana tilanne on hiukan
rauhoittunut. Kylän laidalle on perustettu poliisiasema ja poliisit partioivat kylässä päivittäin. Tilanteen
vakavuutta kuvaa ehkä parhaiten
se, että ensimmäinen poliisiasema
poltettiin vain kaksi päivää sen
saapumisen jälkeen. Asema oli nk.
parakkitalo. Poliisit tekivät pari
isoa ratsiaa kylään, jyräsivät nurin
mm. kuusi taloa, väittäen niitä huu-

meidenmyynti paikoiksi eikä asunnoiksi, sekä pidättivät osan huumekauppiaista. Toimintojen taustalla
on keskusteluohjelma Liettuan TV:
ssä, jossa olimme mukana yhdessä
kylän presidentin kanssa. Ohjelmassa kylän presidentti kiisteli
apulaiskaupunginjohtajan ja muiden poliittisten tahojen kanssa siitä,
jyrättiinkö talot laillisesti vai ei
sekä mitä kylässä oikeasti tapahtuu
ja mitä ei.

Ongelmat jatkuvat

Huumekauppaan puuttuminen oli
poliittisesti välttämätöntä, mutta
suurimmalta osin se oli ja on vain
“kosmeettista kasvojen pesua”.
Keskustelimme asiasta myös Liettuan turvallisuusjohtajan kanssa,
joka vastaa kylän huumeongelman
ja rikollisuuden poistamisesta. Hänen vastauksensa huumeongelman
jatkumiseen ja poliisin voimattomuuteen on poliisin johtotason henkilöt, jotka suojelevat toimintaa.

Apu tarpeeseen

Järjestömme aloittama projekti
päättyy syyskuussa. Tähän men-

nessä olemme toimittaneet kylään
noin 2 000 kg vaatteita, 29 000
kg brikettejä asuntojen lämmittämiseen, noin 1 500 kg ruokaa,
rakennustarvikkeita vuotavien kattojen korjaamiseen, koululle kaksi
lämminvesivaraajaa suihkuveden
lämmittämistä varten, vapaa-ajan
harrastusvälineitä,
askartelutarvikkeita, leluja (Lelulaatikko Oy:
ltä ja yksityiseltä lahjoittajalta),
haravoita, hygieniatarvikkeita ja
lääkkeitä. Lisäksi olemme ostaneet
kyläläisille suihku- ja pyykinpesukonelippuja. Olemme pitäneet
kylässä siivoustalkoot esimerkkinä
neulojen maasta poistamisen tärkeydestä. Vapaaehtoiset työntekijämme, joista useimmat ovat romaneja,
ovat myös asukkaiden pyynnöistä
pitäneet hengellisiä tilaisuuksia joidenkin perheiden kodeissa.

Saunan rakentaminen

Jotta projekti päättyisi onnellisesti, pitää tapahtua vielä jotakin.
Ensinnäkin olemme luvanneet
tehdä kaikkemme, että kyläläisille
voitaisiin rakentaa sauna- ja pesutilat. Sauna- ja pesutilat ovat välttämättömiä, sillä kylän noin 160
lapsen joukossa on paljon päätäitä,
ihottumaa ym. likaisuudesta johtuvia terveyteen vaikuttavia vaivoja.
Kylän asunnoissa ei ole juoksevaa
vettä eikä minkäänlaisia wc-rakennuksia edes ulkona. Näin ollen
puhtaudesta ei ole helppoa huolehtia muulla tavoin, kuin jos on rahaa
ostaa suihku- ja pesukonelippuja
kylän laidassa sijaitsevasta koulurakennuksen suihkutilasta.

Lisärahoitusta?

”Korson ruokapalvelu ry:n kautta veimme kylään 1000 kg (16.000 kpl)
tuoreita pihvejä”
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Kylän saunan rakentamiseen on
Ulkoministeriön, joka on päärahoittaja, rahaa käytettävissä vain
rajoitetusti. Koska emme heti alussa hakeneet kohdennetusti rahaa
rakentamiseen, ei projektirahoitus
yksin riitä kulujen kattamiseen.

maksuton
Takaisin
Elämään
-uutislehti!
TilaaTilaa
itsellesi
maksuton
Takaisin
Elämään
-uutislehti!

ISILLE
Stiftelssen 7:nde Mars Fonden lahjoitti rakentamiseen 5 000 euroa.
Kiitos säätiön hallitukselle! Koko
Taabor-projektin omarahoitusosuus
on 13 113 euroa. Tästä 6 583 euroa
on katettu tavaralahjoituksilla ja
vapaaehtoistyöllä. Kuitenkin 6 530
euron rahallinen osuus on lähes
kokonaan vielä saamatta, vaikka
olemme sitä yrittäneet kerätä. Projekti päättyy hyvin, mikäli saamme
puuttuvan omarahoitusosuuden kasaan. Näin voimme rakentaa kunnolliset sauna- ja pesutilat kylään
sekä maksaa kyläläisten saunan
käyttömaksuja puolen vuoden ajalta. Käyttömaksut ovat noin 4 100
euroa 2 400 käyttökerralta.
Rakennusmiehiä?
Etsimme näin alustavasti kahta
tai kolmea vapaaehtoista rakennusmiestä saunatilojen rakennusmatkalle. Rakennusmatka on tarkoitus
tehdä elokuun lopussa ja sen kesto
on viikosta kahteen. Kysy lisätietoja suoraan toiminnanjohtaja Mika
Niikolta, puh. 044 287 5550, tai
e-mail:
mika.niikko@takaisinelamaan.fi

”toimitimme talven aikana kylään
29 tonnia brikettejä Ulkoministeriön rahoittamana”

Tilaa

Voiko
syrjäytymisestä
selvitä?
Missä mennään?
Takaisin Elämään ry
työskentelee pääasiassa syrjäytymisuhan alla olevien tai
jo syrjäytyneiden lasten ja nuorten
parissa. Tarkoitus on auttaa nuoria
kokonaisvaltaisesti, henkisten, hengellisten, fyysisten, psyykkisten ja
sosiaalisten tarpeiden alueilla. Erityisesti haluamme tukea huumeita/
päihteitä käyttäviä rikoksia tekeviä
nuoria pois itsetuhoisesta elämänmallista. Työskentelemme myös
maahanmuuttajien parissa huomioiden erityisesti äidit ja lapset.
Nuorten auttamiseksi järjestössä
toteutetaan myös projekteja.
Vapaa valinta
Vapaa Valinta -projektin ja järjestön vankilasta vapautuvien tukityössä, useita kuukausia kestävässä
tukiohjelmissa, on ollut asiakkaina
kuusi henkilöä. Konkreettisina
toimina vapautuville järjestetään
asunto, arjentoiminnot, tukihenkilöt, palvelujen ja kuntoutuksen
koordinointi sekä tukityöpaikka.
Näistä kuudesta tukiohjelmaan mukaan lähteneestä nuoresta miehestä
kolme on selviytynyt irti päihteistä
ja rikollisuudesta. Kaksi heistä on
tullut uskoon. Neljäs henkilö on
joutunut takaisin vankilaan, viides

jatkaa päihteiden käyttöä ja kuudes
on teillä tuntemattomilla.
Ystäväsilta
Yhdistyksen toimipisteessä Helsingin Vuosaaressa toimii Ystäväsilta-projekti. RAY:n rahoittama
Ystäväsilta toimii siltana maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä,
sillä projektissa tehdään maahanmuuttajatyötä ja pyritään pienentämään kuilua heidän ja valtaväestön
välillä sekä auttamaan heitä uuteen
maahan ja kulttuuriin sopeutumisessa.
Selviytyä voi
Syrjäytyneet tai riskiryhmässä olevat nuoret ja perheet eivät selviydy ilman kokonaisvaltaista apua.
Olemme nähneet järjestön reilun
neljän toimintavuoden aikana ja satojen eri asiakkaiden kohdalla, että
takaisin elämään selviytyminen sitä
haluavilla on huomattavasti parempi kuin mitä se olisi ilman kokonaisvaltaista huomiointia ja tukea.
Projekteista ja yhdistyksen muusta
työstä lisää yhdistyksen kotisivuilta
sekä tukea arkeen saa ottamalla yhteyttä meihin.
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Palautus:

Takaisin Elämään ry
PL 70, 01451 Vantaa
Y-tunnus: 1611377-1
Rek.Nro 179.822

HUOM! Muista ilmoittaa meille uusi osoitteesi!

NUORISOTYÖSSÄ MUKANA

JULKAISIJA:
Takaisin Elämään ry

Laita talosi
hengittämään.
Hengität helpommin.
FINJARI OY

TOIMINNANJOHTAJA:
Erikoistumisalueemme:
• Websivut
• graafinen suunittelu
• lehtimainokset

TAITTO JA ULKOASU:
Mainosyksikkö Ky • Kimmo Kestilä

Haluatko olla tukemassa
medialähetystyötä?
Lue lisää asiasta:

PAINOPAIKKA:

www.kestila.info

ILMOITUSMYYNTI:

Myllykummun työkeskus • 2005
Mika Niikko, 044 287 5550
ilmoitushinnat alkaen 60 euroa

TOIMIPISTEET:
Kontaktipiste - toimisto

Tilaa ilmastointihuollot ja puhdistukset.
Puh. 040 700 1880 / Jari Räsänen

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

vuodesta 1990

www.mainosyksikko.com

Rasinkatu 10, Vantaa (Koivukylä)
Puh. (09) 823 2433
Kaisa Karhu, puh. 044 287 5551
hoitotyön vastaava

Tilaa netistä postikuluitta Petri Kososen

Kultainen Sydän
TUPLA CD vain 23,50 €
www.undividedheart.com
Tilaus myös puhelimella (09) 823 2433 (ark. klo 10.00-15.00)

Joni Kamarto, puh. 044 287 5557
Baltian työ / ohjaaja

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

INTERNET:

Seripaino/Somistamo

www.takaisinelamaan.fi

SÄHKÖPOSTI
(henkilökohtainen)
etunimi.sukunimi@takaisinelamaan.fi
info@takaisinelamaan.fi

Katso referenssit kotisivuilta!
www.seriniikko.fi

POSTIOSOITE:
PL 70, 01451 Vantaa

SERINIIKKO OY

FAKSI:
(09) 836 41 840

Puh. (09) 730 073

Leikkaa irti
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

TILISIIRTO

Nordea
122030-224499
Handelsbanken 313130-1084540

GIRERING

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Takaisin Elämään ry
PL 70, 01451 Vantaa, puh. (09) 823 2433

Kannatusjäsenmaksu 2005, (20 €) 3007
Kiireisin tarve
3366
Humanitäärinen-/Baltiantyö
3010

Maksaja
Betalare

- Kiitos kannatuksesta Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Rahankeräyslupanumero: ESLH-2005-OKU 1631A
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

Euro

