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VAT-verkoston Jyväskylän yhteistyöpäivien muistio
Aika:

7.-8.5.2014

Paikka:

7.5.2014: Jyväskylän Katulähetys ry, Nuortentalo Katutaso, Gummeruksenkatu 13, 40100 JKL
8.5.2014: Jyväskylän katulähetys ry, Kankitie 14, 40320 JKL

Kiitoksia paljon kaikille Jyväskylän VAT-verkoston yhteistyöpäiville osallistuneille! Päivät olivat
oikein onnistuneet ja tästä iso kiitos Jyväskylän Katulähetykselle.
Ensimmäinen päivä oli seminaaripäivä Jyväskylän Katulähetys ry:n, Nuortentalo Katutason
tiloissa. Puheenjohtajan tervehdyksen jälkeen oli esittely- ja kuulemiskierros, joka menikin sen
verran vauhdilla, että Jyväskylän Katulähetykselle jäi hyvin aikaa esitellä toimintaansa.
Toiminnanjohtaja Usko Hintikka ja vastaava työntekijä Hanna-Riikka Alasippola esittelivät
Katulähetyksen laajaa toimintakenttää. Kannattaa käydä tutustumassa Jyväskylän Katulähetyksen
internet-sivuilla toimintaan, sillä siellä on hyvin kuvattuna toiminta ja paljon materiaalia
www.jklkl.fi
Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen kertoi
vapautumisen prosesseista Jyväskylän seudulla. Laukaan vankilan tilanne on siinä mielessä hyvä,
että sieltä ei vapauduta asunnottomana juuri koskaan ja jokaiselle vangille laaditaan
vapauttamissuunnitelma. Vuonna 2013 vapautui Keski-Suomeen 166 vankia ja Jyväskylään 100.
Suurin osa Jyväskylään vapautuvista tulee Naarajärven ja Laukaan vankilasta.
Koska tuomiot ovat lyhyitä (n. 70 % oli vankilassa enintään 6 kk.), niin vapauttamistoimet
pitäisi saada aloitettua jo ennen vankilaan menoa. Lyhyet vankeusrangaistukset eivät myöskään
johda valvontaan, josta varmasti oli vapautumisen sujumisen kannalta paljon hyötyä.
Rikosseuraamusesimies Tero Liimatta kertoi valvonnassa olevien kanssa työskentelystä ja Tuula
Perilä vankilassa toteutettavista toimintaohjelmista.
Jyväskylän kaupungilta olivat kertomassa aikuissosiaalityöstä Pirjetta Sievänen ja
asumisneuvonnasta Kaija-Leena Palonen. Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan
aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista
sekä hoitoon ohjaamista. Aikuissosiaalityössä annetaan tukea asumiseen liittyvissä ongelmissa ja
aikuissosiaalityöntekijät tekevät myös tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja esim. kolmannen
sektorin kanssa.
Asumisneuvoja taas auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asumiseen liittyvissä ongelmissa
(esim. vuokranmaksuvaikeudet). Asumisneuvoja toimii yhdyshenkilönä vuokranantajien ja
muiden yhteistyökumppaneiden välillä.
Seuraavaksi esityksen piti uuden Vapauteen Hallitusti -hankkeen (VaHa) projektipäällikkö Kari
Lahti kertoen VaHa-projektin toiminnasta. Projekti käynnistyi maaliskuun alussa RAY:n
rahoituksella viiden järjestön yhteistyöprojektina, missä kohderyhmänä ovat Jyväskylän alueelle
vapautuvat vangit, miehet ja naiset. Tavoitteena on vangin onnistunut vapautuminen ja sitä
seuraava rikokseton elämäntapa. Projektissa pyritään löytämään jatkopolkuja ja rakentavia
elämänsisältöjä sekä vapautuneen elämää tukevia yhteisöjä. Vangin tarpeita kartoitetaan, häntä
tuetaan ja vapautumista valmistellaan jo vankeusaikana. Vapautumispäivänä vanki saatetaan
siviilielämään, häntä tuetaan ja ohjataan yksilöllisesti tarpeelliseksi koetun tuen piiriin.
Ensimmäisen päivän lopuksi käytiin vilkasta keskustelua niistä haasteista, joita Jyväskylänkin
alueella on. Haasteina nähtiin esimerkiksi sellaiset asiakkaat, joilla portit ovat sulkeutuneet eri
asumispalveluihin ja erityisesti korvaushoitoa tarvitsevat, joilla ei ole asuntoa.
Mielenterveysongelmat näkyvät myös vahvasti päihdepalveluissa ja haasteet ovat näin ollen
monimuotoisia - asiakasryhmä ei oikein istu mihinkään.
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Toinen päivä keskittyi sitten tuttuun tapaan työryhmätyöskentelyyn ja vierailuun. Työskentelyä
tehtiin kolmessa työryhmässä:
1) Rikosseuraamusasiakkaiden asuttamistoiminta: alkavan vuokrasuhteen hallinnoinnin hyvät
työkäytännöt
2) Asumisen tukityö käytännössä
3) Työntekijöiden ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin kysymykset
Työskentelyn painopiste on siirtynyt Innokylätyöskentelystä asiakokonaisuuksien disposition
hahmottamiseen ja sisällysluettelon rakentamiseen. Ryhmissä pyritään luomaan hyviä
työkäytänteitä otsikoiden pohjalta, työryhmän keskustelun kautta käsikirjan rungoksi.
Jatkotyöskentelystä tapaamisten välillä pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja, joista Google Driven
verkkotyöskentely voisi toimia parhaiten ja sitä kokeillaan ainakin ensimmäisessä ryhmässä.
Työryhmätyöskentelyn lisäksi käsittelimme ”Yhdessä tukien” -hankehakemusta, missä haetaan
RAY:ltä rahoitusta projektikoordinaattorille VAT-verkostoon. Kiitokset kaikille VATverkoston jäsenjärjestöille, Riselle ja Paavo-verkostokehittäjille allekirjoitetuista aiesopimuksista.
Lopuksi vierailimme Jyväskylän katulähetyksen Ensiaskel toimintayksikössä, missä toimii
ensisuoja, vastaanottoasunto, tuetut asunnot sekä päiväkeskus. Ensisuojatoiminta ja tuettu
asuminen lähtevät kohtaamisesta, palveluohjauksesta sekä tuesta, joiden avulla pyritään
mahdollistamaan ihmisarvoinen asuminen ja sitä kautta mahdollisuudet koko elämän
muutokseen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat asunnottomat päihdeongelmaiset, jotka eivät
pysty itsenäiseen asumiseen. Yksikkö on päihteetön, mutta palvelua saa myös päihtyneenä.

Ystävällisin terveisin
Olli Kaarakka
VAT-verkoston sihteeri
Projektipäällikkö, Saattaen vapauteen -projekti
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