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HALLITUKSEN
ALKOHOLIOHJELMA VAIKUTTAA?

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Hallitus julkaisi alkoholiohjelman
2004-2007 päihdehaittojen vähentämiseksi, koska alkoholia juodaan
nyt enemmän kuin koskaan. Tämä
näkyy mm. terveydenhoitomenojen
kasvuna ja ihmisten monenlaisena
pahoinvointina.
Luulen, että alkoholiohjelman
tulokset tulevat olemaan hyvin marginaalisia, ellei tehdä muutakin kuin
puhutaan. Helsingin kaupunki teki
pari vuotta sitten järjestyssäännön,
että kaupungin kaduilla ei saa juoda
julkisesti alkoholia. Kesäkuussa 2003
järjestyssäännön korvasi yleinen järjestyslaki, joka sallii alkoholin juomisen yleisillä paikoilla. Siinä on oikeus,
jota osataan kyllä käyttää.

Alkoholin kulutus näkyy
nuorten keskuudessa
Järjestömme on tehnyt useita
vuosia etsivää katutyötä Helsingin ja
Vantaan kaupungin kaduilla, päihteitä
käyttävien nuorten parissa. Katukuvassa kuka tahansa voi tehdä saman
johtopäätöksen: lapset juovat kaduilla
aikuisten parissa alkoholia vapaasti
kenenkään siihen puuttumatta. Kaikkein pahin tilanne on juhlapäivinä,
kuten taiteiden yössä, vappuna, uutena
vuotena, koulujen päättäjäisissä sekä
musiikkitapahtumissa. Juhlatapahtumien nimissä tuhannet alle 18 –vuotiaat nuoret juovat julkisesti kaduilla.
Poliisi valittelee resurssipulaa ja
syystäkin. Sen voimavarat menevät
yleisen järjestyksen ylläpitämiseen.
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Kaupungit eivät ota vastuuta julkisesta
juopottelusta.

Alkoholiohjelma jolla olisi
vaikutusta
Jos alkoholiongelmaan halutaan
puuttua, on estettävä uusien suurkuluttajien syntyminen ts. puututtava
voimakkaasti nuorten juomiseen.
Päättäjien tehtävänä on määrittää rajat
ja lait, jotka auttavat kasvamaan terveeseen aikuisuuteen. Aikuisten julkisen juomisen salliminen on kuin ilmainen alkoholimainos, vastakkainen
päihdevalistus. Ehdotankin päättäjille,
että panostaisivat enemmän ennaltaehkäisevään alkoholiohjelmaan, kuten
tässä mielikuvitustarinassa:
”Hei, haetko meille Koffin mäyräkoiran?” kysyy kaksi 13 –vuotiasta
lettipäätä kolmekymppiseltä mieheltä.
”Haloo! Luuletteks te, et mä tonnin
sakon uhalla haen sulle bissee keskellä
katua?!” sanoo mies ja kävelee nopeasti toiseen suuntaan. No, lettipäät
saivat kuitenkin muutaman aktiivisen
tunnin kyselyn jälkeen ei-edullisen
mäyräkoiransa ja piiloutuvat läheiseen puistoon oluita juomaan. ”Terve!
Olemme Katujärjestö ry:stä ja meillä
olis kysyttävää: onks juomiseen ikää?”
Tytöt punastuvat ja toinen vastaa: ”Äh,
no ei oo, mut älkää vaan soittako mun
faijalle. Bliis!” Katutyöntekijä vastaa: ”Tiedätte pelisäännöt alkoholin
suhteen, vai eikö koulussa tieto ole
kulkenut? Uuden järjestyssäännön
mukaisesti kuulumme kaupungin ja
poliisin nimeämiin yleisiin järjestyk-

sen valvojiin ja nyt voisitte pissattaa
mäyräkoiranne tähän nurmikolle, ettei
niitä tarvitse viedä poliisille, ja sen
jälkeen soitamme vanhemmillenne.”
Sananlaskut 13:24 sanoo osuvasti:
”Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan;
mutta joka häntä rakastaa, se häntä
ajoissa kurittaa.” Tarinan ensisijainen
tarkoitus on kertoa se, että lapsi tarvitsee auktoriteettia elämänsä tärkeisiin
asioihin. Aikuisen on päätettävä
hänen puolestaan alkoholiin liittyvät
kysymykset. Puuttumalla pelkkien
puheiden sijaan välitämme oikean ja
vakavan suhtautumisen alkoholiin.
Onnistuessaan alkoholiohjelma
ottaisi vakavasti ohjelman tavoitteet:
vanhempien kasvatustehtävän tukeminen, ikärajojen valvonta, mainonnan
rajoittaminen ja päihdekasvatus. Ryhtymällä sanoista tekoihin alkoholihaitat vähenevät, jos vain tahtoa löytyy.
Mika Niikko,
toiminnanjohtaja

Kansikuva on Helsingissä tehtävästä
katupartiotyön bussista.
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Tilannekatsaus 2006
Uutislehti
Uutislehden toimittamisessa on
ollut katkoksia. Pahoittelemme sitä!
Osa lukijoista on tämän huomannutkin
ja lehteä tiedustellut. Jatkossa kolme
kertaa vuodessa ilmestyvä uutislehti
pyritään lähettämään säännöllisesti
tukijoille ja yhteistyökumppaneille.
Tilikauden tulos 2005
Vuoden 2005 toiminta tuotti järjestöllemme 8 867,24 euron tappion.
Tappiota kertyi ennen kaikkea Liettuassa tehdystä ”Taaborista yhteisöön” -projektista lähes 6000 euroa
ja asumispalveluiden ja tukiohjelmien myyntitulojen vähäisyydestä.
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat
yhteensä 271.301,57 € ja muita tuottoja oli 2043 €. Henkilötyövuosia oli
seitsemän. Raha-automaattiyhdistys
avusti projekteja 160.000 €:lla. Varsinaisen toiminnan palvelutuottoja oli
vain 25 907 euroa, kun vuonna 2003
niitä oli peräti 69 196 euroa ja vuonna
2002 summa oli 42 341 euroa. Syynä
tukiohjelmatulojen vähenemiseen on
kaupunkien heikko rahoitustilanne.
Yhdistyksen työn kannalta onkin
edelleen erittäin tärkeää, että järjestössämme on yksityisiä jäseniä, jotka
tukeva työtä. Viime vuonna jäsenmaksut ja lahjoitukset tuottivat yhteensä
6498,50 euroa. Jäseniemme tuella ja
myyntituotolla pystymme tekemään
muutakin kuin projektityötä, (esim.
katupartio ja nuorisobussityötä) sekä
kattamaan projektirahoituksien omarahoitusosuuksia.
Meneillään olevat hankkeet
Yhdistyksellä on meneillään kaksi
projektia: Vapaa Valinta 2/2004-

1/2007 vankilasta vapautuvien nuorten projekti ja Omaan kämppään
2/2006-1/2008 tukiasumisen projekti,
joka myös on suunnattu vankilasta
vapautuville nuorille. Yhdistyksessä
panostetaan tänä vuonna perusasioiden kehittämiseen, jotta jatkossa voisimme vastata suuremmassa määrin
asiakkaiden tarpeisiin. Perusasioiden
kehittämiseen kuuluu henkilökunnan
kouluttamista ja perehdyttämistä,
työyhteisön toimintatapojen uudelleen
järjestelyä, hallinnon, kuten kirjanpitotavan selkeyttämistä, verkostotyön
kehittämistä, vapaaehtoisten rekrytointia ja perehdyttämistä ja uusien
hankesuunnitelmien kehittämistä ja
arvioimista. Lisäksi ns. perustyössä
tarjoamme tukea sitä tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille, jaamme EUruoka-avustuksia ja teemme valistavaa
ja etsivää katupartiotyötä mm. Agabus
ry:n ja Joosua-järjestön kanssa.

Rahoitus
Tämän vuoden rahoitus koostuu
suurimmalta osin RAY:n avustuksista. Muita rahoittajia tänä vuonna
ovat Helsingin kaupunki, Tunkelon ja
Päivikki ja Sakari Sohlbergin -säätiöt.
Projekteissa tarvitsemme lisäksi omaa
rahoitusta, jota saamme yksityisiltä
jäsenmaksujen ja lahjoitusten kautta.
Lähes kaiken perustyön rahoitamme
kannattajajäsenien ja työmme tukijoiden lahjoituksilla. Tämän vuoden
jäsenmaksun, 20€ voi maksaa oheisella pankkisiirrolla. Tili- ja viitenumerot
löytyvät myös uutislehdestä. Kiitos
kaikille jäsenille ja lahjoittajille erityisnuorisotyöhön osallistumisesta.

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 ystävällesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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”Ei sitä vaan yksinkertaisesti
selviä ilman omaa asuntoa”

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Kodin merkitystä ei voi vähätellä millään elämän osa-alueella.
Lapsuuden kodista ensimmäiseen
itsenäiseen asumiseen ja sieltä mahdollisesti kumppanin kanssa yhteiseen
asuntoon, josta ehkäpä vanhuutta
viettämään palveluita lähellä olevaan
rivitalokaksioon. Näin sen kai toivoisi
menevän.

Ongelma tunnistetaan
Todellisuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää. Liian moni nuori taistelee tällä hetkellä tämän yksinkertaisen
elämän perusyksikön kanssa – missä
asua? Artikkelissaan, Nuorisotyön
yhteiskunnallinen merkitys, valtion
nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran
asiantuntija Petri Cederlöf kirjoittaa
seuraavasti:
”Nuoruusvaiheen itsenäistyminen,
aikuistuminen ja kansalaisuuden kehittyminen edellyttää mielekkäämpää
asuntotilannetta. Alle 25-vuotiaita
kokonaan asunnottomia nuoria on yli
2000, mutta kipeästi oman asunnon
tarpeessa olevia ja asunnon hankkimisen vaikeudesta kärsiviä on kymmeniä
tuhansia”.
Artikkeli kirjoitettiin vuonna 1998
eikä nuorten asuntotilanne ole vieläkään riittävän hyvä. Miten rakentaa
omaa elämää ilman asuntoa? Tämän
kysymyksen olemme kuulleet monen
nuoren huulilta. Miten rakentaa vihdoinkin jotain pysyvää, kun vauhti
on pysäytetty viranomaisten puolelta
ja muurin toisella puolella odottaa
tyhjyys.
Vuonna 2004 Rikosseuraamusviraston julkaisi Kimmo Hypén tutkimuksen nimeltä: Vankilasta vuosina
1993-2001 vapautuneet ja vankilaan
uudestaan palanneet. Seuraavassa
muutama tutkimuksesta referoitu
fakta:
”Vapautuneilla vangeilla on harvoin varaa vapailta markkinoilta saa-
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tavissa oleviin vuokra-asuntoihin tai
edes terveydenhuoltoon. Useimmilla
vapautuneista on velkoja. Suurimmat
velat ovat korvausvelkoja, jotka voivat
nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.
Tähän päälle vuosikorot, elatusmaksut, luotot, osamaksuvelat, joita on
voitu periä jo vuosia. Kiusallisia ovat
myös sakot, koska ne vievät takaisin
vankilaan ja syventävät siten jo ennestään sakkovangeille tyypillistä syrjäytyneisyyttä. Kaiken kukkuraksi kuvassa on vielä mukana epäviralliset velat,
joiden perintä voi olla väkivaltaista, ja
perintätoimien pelkääminen vie monet
uusiin epätoivoisiin rikoksiin”.
Rinnakkain on siis kahden hyvin
kaukana toisistaan olevan todellisuuden kohtaaminen. Itsenäisen ja
vastuullisen kansalaisuuden edellytyksenä oma asunto ja toisaalta
vapautuneen nuoren hyvin rajalliset
mahdollisuudet saada sellainen.

Yhdistys vastaa haasteeseen
Esitettyyn haasteeseen ovat monet järjestöt vastanneet luomalla
mahdollisuuksia asumiseen ja elämän rakentamiseen. Oman paikkansa tässä työssä on ottanut
myös Takaisin Elämään
ry. Erityisenä vahvuutena
koemme kristillisen pohjan,
jolle järjestön toiminta on
luotu. Jokainen nuori kohdataan henkilökohtaisesti
eikä kukaan ole mahdoton
tapaus. Olemmekin monelle
nuorelle se ”viimeinen toimija”, joka ottaa tuettavakseen henkilöitä, joita muut
toimijat eivät asiakkaikseen
juurikaan huoli.

tarkoittaa tuttavien luona, asuntoloissa
ja kadulla asumista. Tällaisesta elämästä useimmat sanovat selviävänsä
päihteiden avulla. ”Sitä on kahden
tunnin päästä samassa jamassa kuin
ennen vankilaan joutumista”, kuvailee eräs vanki koettua todellisuutta
vapautumisen jälkeen. Kodin merkitystä ei siis voi mitenkään vähätellä,
kuten eräs haastattelemamme vanki
sanoi: ”Vois alkaa suunnittelee elämää
uudestaan”.

Tukemassa kohti
arkipäivän unelmaa
Takaisin Elämään ry:n projektit
Omaan Kämppään ja Vapaa Valinta on
luotu tähän tarpeeseen auttaa ja tukea
vapautuvia vankeja. Keskustelemme
vankien ja sosiaalityöntekijöiden
kanssa yhteisistä tavoitteista ja mahdollisuuksista. Yksi tärkeimpiä edellytyksiä tukiasumiseen pääsemisessä
on henkilön oma motivaatio päihteettömyyteen ja kokonaisuudessaan
uuden suunnan ottamiseen. Tällöin
vapautuneen vangin ensimmäinen
askel tuota alussa esitettyä unelmaa
kohti on otettu.

Koti antaa
mahdollisuuden
Mitä sitten sanovat vankilassa vapautumispäivää
odottavat nuoret? Mitä koti
ja asuminen heille merkitsevät. Monille asunnottomuus

Tilaa itsellesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!

PROJEKTI
-INFO

PALA PALALTA
”En olisi ikinä uskonut, että asiat
voisivat olla näin hyvin...kämppä ja
kaikkee!”
”Kyllä sen tietää minne olisin mennyt, jos ette olisi ollut mua vastassa
portilla!”
”En mä olis tässä ilman Takaisin
Elämään ry:tä!”

viimeisenä vuonna luodaan perustaa
pysyville rakenteille ja yhteistyöverkostoille, jotta tämä kriminaalityön
osa-alue yhdistyksessä saa jatkua
projekteista huolimatta. Ihan helposti
edellistä lausetta ei pystytä lunastamaan, mutta suunta on otettu ja sitä
kohti mennään.

Näin nuoret ovat kommentoineet
nykyistä tilannettaan. Monelle on
tarjottu mahdollisuus uuteen elämään
ja uusiin mahdollisuuksiin. Parasta on,
jos nuoren elämä saa muuttua totaalisesti ja pala palalta saamme yhdessä
rakentaa ehjää ja tasapainoista arkea.

Vierellä kulkemisen tärkeys
Työsarkaa nuoren kuntoutumisessa on valtavasti. Haluamme auttaa jokaista tarvitsevaa henkilökohtaisesti,
joten nykypäivän tehokkuusajattelu
täytyy unohtaa heti kättelyssä.

Matka ensimmäisestä tapaamisesta
vankilassa itsenäiseen elämään on
pitkä. Moni asia pitää loksahtaa kohdalleen ja usein myös monta kompastusta pitää tapahtua. Aina on kuitenkin
mahdollisuus korjata menneisyyttä
– aina on mahdollisuus!

Vahva näky ajaa eteenpäin
Takaisin Elämään ry:n noin kuuden
vuoden taipaleelle on kertynyt monenlaista tarinaa. Aina eivät kommentit
ole niin sankarimaisia, myös luovuttamista, masennusta, retkahtamista
ja suoraa väkivaltaakin on jouduttu
kohtaamaan. Kuitenkin visio ihmisen
kokonaisvaltaisesta auttamisesta ja
tukemisesta on säilynyt vahvana.
Viimeiset reilu kaksi vuotta yhdistys on työskennellyt hartiavoimin
vankilasta vapautuvien nuorten parissa. Nyt Vapaa Valinta-projektin

Mitä tämä henkilökohtainen auttaminen ja tukeminen sitten käytännössä
on? Se on vierellä kulkemista vankilan
portilta läpi KELA:n, työvoimatoimiston, sosiaalitoimiston, kriminaalihuollon, A-klinikan ja terveydenhuollon.
Käytännön asioiden hoito on tärkeää,
mutta se on vain osa kokonaisuutta.
Tuiki tavallisen arjen kestäminen on
kova haaste monelle nuorelle. Saamme siis monesti olla mukana aamuheräämisestä iltamyöhään. Ja tämäkin on
vain yksi osa-alue. Suurimmat haavat
taitavat kuitenkin löytyä rintakehän
vasemmalta puolelta. Eikä näitä haavoja paikata nopeasti. Onneksi omistamme sellaisen manuaalin, joka ei
jätä toimettomaksi tai toivottomaksi,
Ps. 51:19 ”... särjettyä ja murtunutta
sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.”
Tällä hetkellä projektin suurimpana haasteena on löytää vapaaehtoisia tukihenkilöiksi ja vapaa-ajan
toimintoihin. Vapaaaika muuttuu helposti
kompastuskiveksi,
jos se täyttyy yksinäisyydellä tai vanhoilla
kavereilla. Sen sijaan
kristitty, terveelliset
elämäntavat omaava
ystävä voi olla kultaakin kalliimpi.
Kesäisin terveisin
Juha Lehtonen
Vapaa Valinta-projekti

VAPAA-VALINTA TULEVAISUUTEEN on RAY:n rahoittama projekti vuosille 2004-2006.
Projektin tavoitteena on tuottaa
tukirakenteita syrjäytymisuhan
alla oleville, erityisesti vankilasta
vapautuville nuorille aikuisille.
Projekti kehittää vapautuneen
henkilön mahdollisuuksia ja kykyä rakentaa rikoksetonta ja päihteetöntä arkea 1) saattamalla nuori
tarpeita vastaavien palveluiden
yhteyteen 2) järjestää kohderyhmälle tukimuotoja ja 3) kehittää
vapautuvien vankien tukirakenteita asianomaisten ja palvelujärjestelmän tarpeisiin.
Projektia toteutetaan mm.
matalan kynnyksen toiminnan
kautta kontaktipiste Paalupaikasta
käsin Koivukylässä. Paalupaikka
tarjoaa nuorille mahdollisuuden
vapaa-ajan aktiviteetteihin, palveluohjaukseen sekä syvempään
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Arjen tukeminen on projektin yksi tärkeä osa-alue. Yhdessä
Omaan Kämppään -projektin
kanssa pystymme monipuolisesti
tukemaan nuoren itsenäistä asumista.

MAHDOLLISUUS OLLA
MUKANA TÄRKEÄSSÄ
TYÖSSÄ
Moni nuori tarvitsee tukea
ja ystävää elämän vaikeisiin
tilanteisiin. Etsimme kristillisen
elämänkatsomuksen omaavia
vapaaehtoisia:
1) katupartiotyöhön
Helsingissä
2) nuorisokahvilatoimintaan
Vantaalla
3) henkilökohtaiseen
tukihenkilötyöhön.
Järjestämme koulutusta niille, jotka osallistuvat vapaaehtoistoimintaan. Henkilökohtaisen
tukihenkilön tehtäviin kuuluu
mm. arjessa vierellä kulkeminen
ja harrastetoiminnoissa mukana
oleminen.

Tilaa ystävällesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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LIETTUAN MUSTALAISKYLÄN
PROJEKTIN TULOKSIA

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

”Taaborista yhteisöön” -projekti
on saatettu päätökseen ja on tullut
loppuraportin aika. Vaikka kaikkia
projektille asetettuja tavoitteita ei ole
saavutettukaan, niin hyviä tuloksia
kuitenkin saatiin.
Tarve tarttua Liettuan Vilnassa
sijaitsevan Taabor-kylän reilun viidensadan asukkaan tilanteeseen kietoutuu
huumeongelmaan, joka on tuonut
mukanaan rikollisuutta, riippuvuutta,
väkivaltaa ja vanhemmuuden puutetta.
Huumeidenkäytön takia kylässä lojui
maassa tuhansia huumeneuloja, jotka
aiheuttivat vakavan terveysriskin etenkin lapsille, joita kylässä asuu yli 150.
Huumekaupasta aiheutuvien haittojen
vähentäminen otettiinkin yhdeksi
päätavoitteeksi. Kylän elinolosuhteet olivat myös olemattomat. Kylää
voikin sanoa hökkelikyläksi yhtään
liioittelematta. Taloissa ei ole wc- tai
peseytymistiloja lainkaan ja talojen
lämmittäminenkin suoritetaan polttopuilla itse kyhätyissä takoissa. Sähköä
tulee vain yhteen tai kahteen omatekoiseen lamppuun, jos sähkölasku
on maksettu. Päättävät viranomaiset
ilmaisivat kyllä halukkuutensa tehdä
asioiden hyväksi jotakin, mutta puheet
ja teot eivät useinkaan kohdanneet
toisiaan.

Asenteisiin vaikuttaminen
Projektin päätavoitteen, huumekaupan haittavaikutusten vähentämisen saavuttamiseksi pyrittiin vaikuttamaan päättäjien asenteisiin niin,
että he ottaisivat vastuun romanien,
erityisesti lasten ja äitien, elämänlaadun parantamisesta. Hankkeessa
pyrittiin vaikuttamaan myös kyläläisten asenteisiin huumeita, hygieniaa,
työtä, yhteiskuntaa ja lastenkasvatusta
kohtaan.
Työ kylällä oli haasteellista ja vaativaa. Esimerkkinä vapaaehtoisvoimin
suoritettu huumeneulojen haravointi
loppui kaksi kertaa siihen, kun kaikki
haravat varastettiin. Myöskään joihinkin taloihin toimitetut rakennusmateriaalit kattojen kunnostamiseen
eivät päätyneet katoille vaan myyntiin.
Tästä ei kuitenkaan pelkästään voi
syyttää kyläläisiä. Liettuassa ei ole
sen kaltaista sosiaaliturvaa kuin meillä
eikä nälkää näkevän ihmisen ensisijainen tarve ole materiaali vaan ruoka.

Materiaalinen avustus
Näkyvin konkreettinen saavutus
oli kylän laidalla sijaitsevan esikoulun yhteyteen saneeratut toimivat
hygieniatilat: kaksi saunaa ja lämminvesivaraajaa turvaamaan peseytymismahdollisuuden. Saavutus
sinänsä on myös
suomalaisten
lahjoittamien
vaate- ja ruokaavustusten perille saattaminen.
Avustukset jaettiin henkilökohtaisesti niitä eniten tarvitseville.
Kyläläisille toimitettiin lahjoituksena saatua
ruokaa yli 2000
kg, vaatteita ja
kenkiä n. 3000
Mies ja tytär on saaneet projektin aikana säännöllisesti
kg, liinavaatteita
ruoka- ja vaateapua.
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n. 150 kg, patjoja, leluja, hygieniatarvikkeita sekä muita kodin tarvikkeita.
Ulkoasiainministeriön rahoituksella
hankittiin romaneille 29 000 kg
brikettejä talojen lämmittämiseen,
saneerausmateriaalia ja koulu- ja harrastustarvikkeita sekä satoja suihkun
ja pyykinpesukoneen käyttölippuja,
jotka jaettiin kyläläisille talo talolta.

Huumekauppa
Koska hanke halusi herätellä yhteisöllistä vastuuta sosiaalitoimen, päättäjien ja Liettuan hallituksen keskuudessa, oli television keskusteluohjelmaan osallistuminen ehkä vaikuttavin
keino. Keskusteluohjelmaan osallistui
kylän johtavia romaneja ja kaupungin johtoa. Ohjelma käsitteli kylässä
olevia epäkohtia ja viranomaisten
toimintoja. Ohjelman johdosta kylässä suoritettiin seuraavana aamuna
iso ratsia huumekaupan torjumiseksi.
Projektin aikana poliisi perusti kylän
laitaan parakkipoliisiaseman, minkä
tarkoituksena oli lopettaa huumeiden
ostajien taksiralli. Poliisiasema ja
partiointi onkin rauhoittanut tilannetta, mutta huumekauppa kylässä ei
kuitenkaan ole loppunut, sillä jotkut
kauppiaista toimivat poliisin suojeluksessa. Poliisijohdon lahjottavuuden
tunnusti myös eräs Vilnan johtava
turvallisuusjohtaja, joten nopealla
aikavälillä huumekauppa ei kylässä
tule kokonaan loppumaan.
Kyläalue on siistiytynyt ja maassa
lojuvia huumeneuloja on huomattavasti vähemmän alkuaikojen tilanteeseen verrattuna. Poliisin läsnäolon
johdosta narkomaanit pistävät itseään
nyt enemmänkin piilossa katseilta eikä
neularuiskuja sen vuoksi jää niin paljon esille. Suullisella valistustyöllä on
saatu joitain kyläläisiä ymmärtämään
käytettyjen huumeneulojen vaarallisuus. Valistus- ja asennekasvatustyötä
tulisi jatkossakin tehdä alueella, mutta
kenen toimesta, sitä emme tiedä?
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YSTÄVÄSILTAPROJEKTI PÄÄTTYI

Saneerasimme suihkutiloihin kaksi
saunaa naisille ja miehille.

Jatkuvuus
Työn jatkumisen tukemiseksi
romanikylässä paikallinen projektityöntekijäpariskunta Danguele ja
Zenonas Vaitkevicius ovat olleet
perehdytyksessä Suomessa. Danguele ja Zenonas tutustuivat Suomessa
romanikulttuuriin, romanien asemaan
yhteiskunnassa, romaniperheiden koteihin, suomalaisen romaniyhdistyksen työhön sekä harrastustoimintojen
järjestämiseen. Zenonas toimii myös
Vilnan helluntaiseurakunnan vanhemmistossa ja seurakunta suhtautuu
myönteisesti romanien auttamiseen.
On hyvä muistaa, että projektilla
ja sen kautta valistuksella on prosessinomainen luonne. Monet valistus- ja
avustustyöllä tehtävät asennemuutokset näkyvät parhaiten vasta seuraavan
sukupolven kasvaessa aikuiseksi.
Prosessin jatkuessa kasvaa tieto ja
kokemus niin työntekijöillä kuin
kyläläisilläkin. Nämä kaikki tulevat
vaikuttamaan kylän elinolosuhteisiin
ja asenteisiin tulevaisuudessa.
Asennemuutosta odotetaan myös
valtaväestön ja kylän asukkaiden välillä. Jo sukupolvia kestäneen syrjäytymisen kierrettä ei katkaista hetkessä.
Romaneiden ja muidenkin etnisten
vähemmistöjen olojen parantamiseksi
on Liettuassa tehtävä vielä paljon töitä. Toivottavaa onkin, että paikalliset
toimijat rohkeasti jatkaisivat työtä
ennen kaikkea asennemuutosten parissa huumekaupan lopettamiseksi,
mutta myös humanitäärisen avun
jakamisessa.

Ystäväsilta-projekti oli kolmivuotinen kehittämishanke, jonka päämääränä oli somalialaisten perheiden
sosiaalisen integroitumisen tukeminen
luomalla ruohonjuuritason ystävätoimintamalli. Hankkeelle määriteltiin
seuraavat tavoitteet: kohderyhmän
luonnollisen sosiaalisen verkoston laajeneminen, ystäväsuhteiden luomisen
helpottuminen suomalaisten ja somalialaisten välillä, ennakkoluulojen ja
rasismin väheneminen paikallisesti
sekä kohderyhmän voimavarojen ja
lahjojen esille tuominen.

Matalankynnyksen
kohtaamispaikka
Projektin keskuspaikkana toimi
Ystäväsillan olohuone Helsingin
Meri-Rastilassa, joka oli ”matalan
kynnyksen” kohtaamispaikka somalialaisille ja suomalaisille, naisille,
lapsille ja nuorille. Olohuoneen keskeinen sijainti mahdollisti kohderyhmän päivittäiset käynnit. Toiminnalla
tavoitettiin lähestulkoon kaikki alueen
somalialaiset perheet. Vuosaaren
Ystäväsillan olohuoneessa kirjattiin
projektin aikana 5333 käyntikertaa.

Säännöllisten kontaktien kautta luottamus kasvoi ja keskinäiset suhteet
saivat rauhassa kehittyä. Toiminnan
tai kahvikupin ääressä keskustelut
liikkuivat naisille tärkeissä asioissa
ja yhdessä ollessa somalialaisten ja
suomalaisten erilaiset kulttuurit tulivat
tutuiksi. Tämän lisäksi somalinaisten
suomen kielen taito koheni tuntuvasti
projektin myötä ja me suomenkieliset
opimme muutamia tärkeitä sanontoja
somaliaksi, kuten esim. marrap ta kafe
(= haluatko kahvia). Toiminnalliset
kerhot, leirit ja yhteiset retket tukivat
myös ystävyyssuhteiden syntymistä ja
ennakkoluulojen murenemista suomalaisten ja somalialaisten väliltä.

Jatkuvuus
Projektin jälkeen Ystäväsillan
olohuoneessa monipuolinen toiminta
jatkuu. Kevään aikana järjestettiin
kerhoja tytöille ja kesäkuusta lähtien
viikoittaista toimintaa naisille. Kerran
viikossa toimitiloissa kokoontuu myös
englannin kielen kerho somalialaisille.
Toimintaa toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin, koska saatu jatkorahoitus on jäänyt liian pieneksi.

Suositun tyttökerhon jatko on vapaaehtoisten varassa.

Tilaa ystävällesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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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
Laita talosi
hengittämään.
Hengität helpommin.

•
•
•
•
•

websivut
mainokset
käyntikortit
videotuotanto
graafinen suunittelu

JULKAISIJA:
Takaisin Elämään ry

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

TAITTO JA ULKOASU:

FINJARI OY

Mainosyksikkö Ky • Kimmo Kestilä

PAINOPAIKKA:
Myllykummun työkeskus • 2006

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

vuodesta 1990

www.mainosyksikko.com

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)

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

TOIMIPISTEET:
Kontaktipiste - Paalupaikka
Rasinkatu 10, Vantaa (Koivukylä)
Puh. (09) 823 2433

Ystäväsilta
Toimisto ja olohuone
Harustie 7 D, Helsinki (Rastila)

INTERNET:

Seripaino/Somistamo

www.takaisinelamaan.fi

SÄHKÖPOSTI
(henkilökohtainen)
etunimi.sukunimi@takaisinelamaan.fi
info@takaisinelamaan.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 2006, (20 €) 3007
Kiireisin tarve
3366
Kontaktipiste paalupaikka
varhaisnuorisotyö
3010

Maksaja
Betalare

- Kiitos kannatuksesta Rahankeräyslupanumero: ESLH-2006-00180/Tu-52, nro. OKU 102A

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

Euro

