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Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Rakkauden pulppuava lähde
Joku on sanonut, että monet haluavat lapsia, mutta nuoria ei halua
kukaan. Miksi nuoruuden kuohunnan
ja minuuden rajojen etsimisen kohtaaminen on aikuisille niin vaikeaa ja
pelottavaa? Josephine Milesin runossa
Noblesse oblige puhutaan toivon murtavasta raastavasta todellisuudesta:
Äiti käski soittaa jos
vetypommi räjähtää.
Lupasin, ja niin siinä melkein
kävi kun veljeni Louis ryösti
huoltarin ja sätki öljyisellä sementillä käsiraudoissa.
Mutta silloin oli jo myöhäistä
kertoa. Äiti oli liian sairas murehtimaan ulkopuolisista tai miksi miksi ja syistä ja seurauksista.
Asiat vain marssivat peräkanaa.
(Suom. Hannu ja Janne Tarmio)
Meidän maailmassamme tahto
ei aina riitä turvaamaan lastemme
ja nuortemme tietä. Maailman raadollisuuden edessä useimmin valittu
ratkaisu on katseen kääntäminen pois
ja ovien sulkeminen. Se, että haluamme projisoida rumuuden ja pahuuden
pois läheltämme ja sulkea sen pois
lähipiiristämme, on täysin ymmärrettävää pelkoa kaaoksen edessä.
Hyvyys ja pahuus ovat kuitenkin
läsnä meissä itsessämme, ihmisen
olemukseen kuuluvina asioina. Emme pysty projisoimaan pois ihmisen
todellisuutta ja ihmisen jatkuvaa

2
Takaisin_elamaan_6-7 2

kamppailua.
Ihminen särkyy, jos hänellä ei
ole turvallisuutta, läheisyyttä eikä
rakkautta. Yhteiskunnassamme on
lamavuosien jälkeen ollut käynnissä
polarisaatiokehitys, jonka seurauksena syrjäytymisestä näyttää tulevan
monien kohdalla vanhemmilta lapsille
siirtyvä kierre. Hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkojen vahvistaminen on
tarpeen tämän kehityksen katkaisemiseksi. Yhteiskunnan normit ja toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, jos
lähimmäisestä välittämisen asenne ei
elä yhteisöissämme. Korinttolaiskirjeen tutussa tekstissä sanotaan:
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi
rakkautta, olisin minä vain helisevä
vaski tai kilisevä kulkunen.
Ja vaikka minulla olisi profetoimisen
lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka
minulla olisi kaikki usko, niin että
voisin vuoria siirtää, mutta minulla
ei olisi rakkautta, en minä mitään
olisi.
Ja vaikka minä jakelisin kaiken
omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja
vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta,
ei se minua mitään hyödyttäisi.
(I Kor. 13: 1-3)
Maailma on myös kaunis ja hyvä
paikka elää. Hyvyys synnyttä hyvää,

rakkaus on paras rokotus ihmisen
särkymistä vastaan. On tärkeää työskennellä sen puolesta, että myös
rakkauden niukkuudesta kärsivät
lähimmäisemme saisivat kokea lämpöä ja turvallisuutta. Rakkaus ei ole
nollasummapeliä, vaan siinä oman
rakkautensa jakaminen, vähäinenkin,
tuottaa lisää rakkautta myös itselle.
Runoilija Diane di Priman Laulu
syntymättömälle vauva O:lle antaa
tähän yksinkertaisen neuvon:
Oma kulta
kun olet raivannut tien auki
tapaat täällä runoilijan
ei ihan sitä mitä toivoisi
en lupaa
ettet jää koskaan ilman ruokaa
tai ettet tule surulliseksi
tällä revityllä
särkyvällä pallolla
mutta voin näyttää sinulle
kulta
niin paljon rakastettavaa
että sydämesi särkyy
ikiajoiksi
Runoilija kehottaa meitä näyttämään toinen toisillemme rakastamisen arvoisia asioita. Meiltä vaaditaan
aikaa, jos haluamme kulkea lähimmäistemme kanssa ihmettelemässä
maailman kauneutta. Antamamme
aika mittaa rakkautemme määrää.
Rakkaus on pulppuava lähde.
Tanja Karpela
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Tilannekatsaus

Takaisin Elämään
-yhdistyksen

Huhtikuussa tuli kuluneeksi neljä
vuotta Takaisin Elämään yhdistyksen perustamisesta (rekisteröity
29.8.2000). Varsinainen asiakastyö
alkoi syksyllä 2000. Palkattuja työntekijöitä on tällä hetkellä yhdeksän,
joista koko-aikaisia viisi. Lisäksi
yhdistyksessä työskentelee toistuvasti työharjoittelijoita, opiskelijoita ja
useita vapaaehtoisia henkilöitä.

Projektit
Valtaosan varsinaisesta työstä
teemme projektien kautta; Vapaa
Valinta 2/2004-1/2006, (vankilasta
vapautuvien nuorten projekti), Ystäväsilta 2/2003-1/2006 (Somali äitien
ja lasten projekti), Työtä, salia ja
salonkia 2004-2005 (erityisnuorten
työpajaprojekti) ja ”Taaborista yhteisöön” (Liettuassa mustalaiskylän
äitien ja lasten projekti). Lisäksi ns.
”perustyössä” työskentelemme kouluissa (erityisluokan oppilaiden parissa), jaamme EU- ruoka-avustuksia
(tänä vuonna 30 tonnia), järjestämme
aamupala-keskusteluja (Vantaan lähialueen asukkaille), teemme etsivää
katupartiotyötä (mm. yhteistyössä
Agabus ry:n bussilla), järjestämme
harrastuksia (vähemmistölapsille
sähly- ja pelikerhoja) jne.
Projektien rahoitukset on järjes-

Liettuan Taabor
Esimerkiksi Liettuan Taaborista
yhteisöön –projektin omarahoitusosuus on 14.000 €, josta vähintään
7000 € täytyy olla rahana ja toinen
7000 € voi olla lahjoitettuja vaatteita,
ruokaa taloustarvikkeita ym.. Liettuan ”Taaborista yhteisöön” –projektin
puuttuva omarahoitusosuus 7000 €
on tällä hetkellä suurin tarpeemme.
Toivomme uutislehtemme lukijoiden osallistuvan työhön hyväksi
katsomallaan tavalla. Lisätietoa tästä
projektista on luettavissa yhdistyksen
kotisivuilta:
http://www.takaisinelamaan.ﬁ/
taabor.htm
Voit myös tilata Taaborista kertovan koskettavan dokumenttiﬁlmin 15
€ hintaan + pk.

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.

Etsimme
työntekijää!

Kevättalven
harrastusmatka
koulunkäynnin
tehostamiseksi.
Klaukkalan
yläasteen
pienluokan
oppilaita
yhdessä
toiminnanjohta
Mika
Niikon
kanssa.

Etsimme koko- tai osa-aikaista projektityöntekijää Vapaa valinta - projektiin. Työ alkaa heti
tai sopimuksen mukaan ja kestää
ainakin tammikuuhun 2006 saakka, jonka jälkeen myös mahdollisuus jatkoon. Vaatimuksena
sosiaali- tai terveysalan koulutus (psykiatrian koulutuksesta
etua) ja projekti- tai asiakastyön
kokemusta. Keskeisimpiä tehtäviä: asiakaskeskustelut, verkostotyöneuvottelut, palveluohjaus,
kirjalliset raportoinnit. Kysy
rohkeasti lisää! Mika Niikko
puh. 044 287 5550.

Tilaa
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tynyt suurimmalta osin RAY:n, Ulkoasiain- ja Opetusministeriön, Opetushallituksen, säätiöiden (mm. Alli
Paasikivi-, Stiftelssen 7:nde Mars-,
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöt)
Uudenmaan liiton, Allianssin ym. yhteistyökumppaneiden kautta. Projekteissa tarvitsemme lisäksi omaa rahaa.
Kaiken ”perustyön” rahoitamme kannattajajäsenien ja työmme tukijoiden
lahjoituksilla, jota ilman perustyötä
emme voisi lainkaan tehdä.

maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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Avustusyöntekijän haastattelu

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Liettuan romanit tarvitsevat apua
Vuonna 1999 seurakunnassa Joni
Kamarto rukoilee että saisi tehdä jotain hengellisessä työssä enemmän.
Joni on ollut uskossa ja seurakunnan
toiminnassa mukana neljä vuotta.
Syntyy ajatus tehdä evankeliointia ja
avustustyötä Virossa. Joni keskustelee
asiasta muutamien ystävien kanssa,
ja he päättävät aloittaa työn Virossa.
Avustus- ja evankeliointityötä kestää
noin puolitoista vuotta ympäri maata.
Erään kerran, vuonna 2000 syksyllä, he päättävät lähteä vierailemaan
Liettuassa. Matka tehdään yhdessä
henkilön kanssa joka oli käynyt siellä
jo aiemmin ja he vievät mukanaan
avustuksia: vaatteita, ruokaa, huonekaluja. Matka suuntautuu seurakuntiin
ja romaniväestön pariin. Erityisesti
romaniväestön elinolosuhteet ovat
huonot Liettuassa. Tästä jää kipinä
sydämelle tehdä työtä tuossa maassa.

"Taabor" kylä
Seuraava siirto Liettuan työn pariin tulee ehkä vähän yllättävältäkin
suunnalta. Poliisi TV:ssä näytetään
juttu ”Taabor” kylästä, läheltä Vilnaa.
Tämä kylä toimii huumeiden välitys
paikkana, ja arviolta noin 80 % Vilnan
seudun huumeista kulkee tämän kylän
läpi. Poliisi TV:n jutun nähtyään, Joni
kokee sydämellään että evankeliointia ja avustustyötä olisi tehtävä juuri
tuossa kylässä. Joni päättää yhdessä
ystäviensä kanssa lähteä kuuden hengen seurueena tälle matkalle. Monet
varoittelevat ja sanovat että kylään ei
ole asiaa ulkopuolisilla, mutta uskossa
ja rukouksessa he päättävät lähteä. Kylää lähestyessään vastaan tulee mies,
joka pysäyttää heidät. He kertoivat
asiansa tuolle miehelle, joka johdattaa heidät kylän eräänlaisen johtajan
luokse. Tämä hyväsyy heidän asiansa
ja antaa myös luvan kuvata kylässä.
Työtä Liettuassa
Nykyään Joni Kamarto on työssä
Takaisin elämään ry:ssä ja tekee Liettuan työtä järjestöstä käsin. Aluksi
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kaikki Viroon ja Liettuaan suunnatut Vasemmalla ylhäällä kylän yhdeksi
matkat tehtiin omarahoitteisesti. Ta- johtajaksi esittäytyvä Stepas ja oikealkaisin elämään ry kiinnostui Viron ja la Joni Kamarto.
Liettuan työstä ja päätti lähteä mukaanku
tähän tärkeään työhön. Nykyään Joni
vastaa Liettuassa tehtävästä työstä ja
järjestö hoitaa Ulkoministeriön avustuksilla kulut avustusmatkoille. Myös
kauan kaivattu auto on saatu hankittua
järjestölle, joka mahdollistaa suurempien avustusten viemisen Liettuaan.
Työ Gertemain kylässä on kohdistettu ensisijaisesti lapsille ja naisille, joiden elämä on siellä erityisen
vaikeaa. Tavoitteena on saada nämä
ihmiset yhteiskuntaan. Pois elämästä, jossa heillä ei ole mitään arvoa.
Joitain kyläläisiä on tullut uskoon ja
yksi on vapautunut huumeista.Tämä
todistaa sen, että jo reilu vuoden kestänyt työ, joka on tehty ennen projektin
käynnistämistä, ei ollut turhaa.Tavoitteena on aloittaa kerho paikallillisen
seurakunnan kautta. Myös avustukset
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Ulkoministeriön myöntämällä
projektirahoituksella viemme apua
Liettuan romaneille.

Nuorisoa
Taabor
kylästä.

halutaan hoitaa tätä väylää pitkin. Jokaisella avustusmatkalla on jäänyt
myös vapaa-aikaa evankeliointiin kadulla ja keskusteluun ihmisten kanssa.

Mitkä ovat Joni Kamarton
muut tehtävät Takaisin elämään ry:ssä?
Lähiaikoina olisi tarkoitus aloittaa
autopajatoimintaa nuorten kanssa.
Myös kaikenlainen muu harrastustoiminta, retket ja yhdessäolo, sekä
keskustelu ja kuuntelu, kuuluvat
työn kuvaan. Myös tarkastuskäyntejä
asiakkaiden luokse tehdään. Lisäksi
EU- ruoka-avun jakaminen ja kuljetus
kuuluvat vastuulleni
Onko työ Takaisin elämään
ry:ssä kokopäivätyötä?
Olen ollut oppisopimuksella nuorisovapaa-ajanohjaajana nyt yhden
vuoden. Opiskeluja on vielä jäljellä
puolitoista vuotta. Olen kuukaudesta
3 viikkoa töissä ja viikon koulussa.
Olen myös aikaisemmin työskennellyt yhdistyksessä vuoden ajan vuonna
2002.

Mitkä ovat tulevaisuuden
haaveet työssäsi?
Haaveenani on toiminnantalo,
jossa olisi tiloja erilaisiin pajoihin ja
kerhotoimintaan, sekä mahdollisesti
myös asuntoja. Olisi hienoa jos voisi
tehdä enemmän kokonaisvaltaista
työtä nuorten parissa.
Mistä asiakkaat tulevat järjestölle ja minkä ikäisiä he ovat?
Suurin osa asiakkaista tulee suoraan vankilasta. He ovat iältään noin

kaksikymmentävuotiaita ja lähes aina
takana on huumeiden käyttöä ja muita
ongelmia sekä tietenkin rikollisuutta.
Meille tulevat asiakkaat ovat täysin
turvattomia (vailla tukiverkostoja) ja
me pyrimme antamaan heille turvaa
niin ulkoisesti kuin henkisesti. Parantuminen lähtee ihmisestä sisältäpäin
ja omasta halusta. Tämä on erittäin
tärkeä työmuoto, koska vastaavaa
työtä ei juuri ole.

Taaborin kylässä asuu 500 romania
hyvinkin vaatimattomissa olosuhteissa

Tilaa
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MITEN VANKILASTA VAPAU

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Oikeuspolitiikan strategia vuosille 2003-2012 asettaa keskeiseksi
tavoitteeksi kriminaalipolitiikan laajaalaistamisen ja seuraamusjärjestelmän
monipuolistamisen. Vankeinhoidon
seuraamus-järjestelmää ja yhteiskunnan tukijärjestelmiä selvittelevän
komiteanmietinnön lokakuussa 2002
julkaistun selvityksen mukaan 60 %:
lla vangeista oli lääkärin määräämä
säännöllinen lääkitys, huumeidenkäyttöriippuvuus oli 46 %:lla ja
psykiatrinen diagnoosi 36 %. Edelleen maamme kahtakymmentäyhtä
vankilaa käsittävän tutkimuksen mukaan ensikertaa istuvista vangeista
50-55 % tulee vankilaan takaisin,
toista kertaa istuvista 60 %, ja alle
20- vuotiaista jopa 80-90 % uusii
vankeustuomionsa (Rikoksettomaan

elämänhallintaan 2002.)

Vangit tarvitsevat tukea
Suomen vankiloissa panostetaan
edelleen vankien kuntoutumiseen.
Vankiloissa järjestetään paljon erilaisia kuntoutumiseen liittyviä kursseja/
toimintoja. Lisäksi useat vangit onnistuvat katkaisemaan päihteidenkäytön
vankeusrangaistuksen aikana ns.
päihteettömällä osastolla.
Myös vankilasta vapautuneiden
hyväksi pitää työskennellä enemmän, sillä heidän mahdollisuudet
rikoksettomaan elämään ovat yhteiskunnassamme huonot. Syitä siihen
ovat mm. sosiaalinen ympäristö,
asunnottomuus, vaikeus saada työtä,
mahdolliset sakot ja velat, sekä avopalvelujen hajanaisuus. Kriminaali-

huollon tai erityissosiaalitoimistojen
palvelut eivät yksin riitä vankilasta
vapautuneelle. Normaaliin yhteiskuntaelämään palaamiseen tarvitaan
enemmän kuin kurssit vankilassa tai
ammatti-ihmisen viikoittaiset tapaamiset avokuntoutuksen merkeissä.

Vapaa valinta -projekti
Takaisin Elämään ry aloitti helmikuussa Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittaman Vapaa valinta –projektin. Tarkoituksena on helpottaa vankilasta vapautuneen 17-26-vuotiaan
nuoren palaamista yhteiskuntaan, sopeutumaan arkeen, päihteettömyyteen
ja rikoksettomaan elämään. Projektin
avulla tuetaan vankilasta vapautuneen
nuoren päihteetöntä arkea mm. tarjoamalla verkostokoordinaattorin pal-

“Keravan vankilasta
vapautuu vuosittain yli
500 vankia”
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UTUVALLE NUORELLE KÄY?
veluja rakentaen polkua palveluihin,
päihdekuntoutukseen ja sosiaaliseen
kuntouttamiseen. Lisäksi järjestämme tukiohjelmaan tuleville nuorille
asunnon, arjen toimintoja, kuten työpaikan, sekä toimimme tukihenkilöinä. Projekti lisää vapautuvan vangin
mahdollisuuksia selvitä arjessa ilman
uusintarikollisuutta, päihteitä, asunnottomuutta ja jopa työttömyyttä.
Projektin päämäärä on osaltaan lisätä
pääkaupunkiseudun turvallisuutta ja
asumisviihtyvyyttä sekä tuoda huomattavia säästöjä yhteiskunnan usealla
eri osa-alueella. Lisätietoja projektista
saa Vantaan toimipisteeseen (yhteistiedot takasivulla). PS. Seuraavassa
uutislehdessä Vapaa valinta –projektin
asiakashaastattelu.

Tilaa
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Vankilasta vapautunut on tervetullut Vantaan toimipisteeseen keskustelemaan tai
vain vaikka biljardia pelaamaan.
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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!

JULKAISIJA:

NUORISOTYÖSSÄ MUKANA

Takaisin Elämään ry

Laita talosi
hengittämään.
Hengität helpommin.

Yksikön
ylivoimaa
•
•
•
•

vuodesta 1990

TOIMINNANJOHTAJA:

käyntikortit
lehtitaitot
graaf.suun.
websivut

Tapio Helistén

Soter Oy
Koivikontie 39, 04260 KERAVA
Puh, (09) 278 7001, 0500 773 817
soter@surfeu.ﬁ

Seripaino/Somistamo

Mainosyksikkö Ky, Kimmo Kestilä

Hakuprint Oy • 2004

ILMOITUSMYYNTI:
Mika Niikko, 044 287 5550
ilmoitushinnat alkaen 60 euroa

FINJARI OY

- kaikki sähköt
- turvatekniikka
- tietoverkot

TAITTO JA ULKOASU:

PAINOPAIKKA:

TOIMIPISTEET:
Kontaktipiste - toimisto

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

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

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

Yhdistys etsii
työpajatilaa!
Onko sinulla vuokrata
autotallia tai pientä paikkaa
esim. hallin nurkasta autopajatoimintaa varten?
Lisätietoja:
Mika Niikko, puh. 044 287 5550

Tarja Koivumäki, puh. 044 287 5551
hoitotyön vastaava
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:
www.takaisinelamaan.ﬁ

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

Katso referenssit kotisivuilta!

POSTIOSOITE:

www.seriniikko.ﬁ

PL 70, 01451 Vantaa

SERINIIKKO OY

FAKSI:
(09) 836 41 840

Puh. (09) 730 073
Leikkaa irti
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Nordea
122030-224499
Handelsbanken 313130-1084540

Saaja
Mottagare

Takaisin Elämään ry

TILISIIRTO

GIRERING

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

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

Kannatusjäsenmaksu
3007
Kiireisin tarve
3366
Humanitäärinen-/Baltiantyö 3010

Maksaja
Betalare

- Kiitos kannatuksesta Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
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