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KRIS-Tampere on vuonna 2004 perustettu riippumaton yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on auttaa ja opastaa vankeudesta 
vapautuvia ja vielä vankilassa olevia muutoshaluisia ihmisiä rikoksettomaan ja päihteettömään elämään.
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Toimittaja  Nina Ohrimovitsch
Painopaikka Nekapaino Oy, Tampere
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Vapaaehtoistyön hankevastaavan terveh-
dys 
Aloitin KRIS-Tampereella vapaaehtois- 
ja vertaistukihenkilötyön koordinaatto-

rina 1.3.2018. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituk-
sena on vahvistaa, kehittää ja organisoida vapaa-
ehtois- ja vertaistukityötä. Itselläni on päihde- ja 
rikostausta ja olen ollut yli 14 vuotta raittiina 
vertaistuen	avulla.	Koulutukseltani	olen	filosofi-
an maisteri (FM) ja olen työskennellyt ohjaajana 
päihdekuntoutujien parissa huumekuntoutuskli-
nikoilla ja avohoidossa.  

Olen luonteeltani iloinen, avoin ja helposti lä-
hestyttävä. Toivon pystyväni omalla kokemuksel-
lani tukemaan ja kehittämään KRIS:n arvokasta 

vapaaehtoistyötä yh-
dessä muun työryh-
män kanssa. Kaiken 
toimintani taustalla mi-
nua kannustaa KRIS:n 
päätarkoitus tukea 
jäsenistöään päihteet-
tömyyteen ja rehelli-
syyteen, joihin itsekin 
pyrin yhdessä muiden 
KRIS:läisten kanssa.q

Minua voi tulla tervehti-
mään KRIS -Tampereen 
toimintakeskukselle au-
kioloaikana klo 10-16.   

Ystävällisin terveisin, 
Vapaaehtoistyön koordinaattori Anssi Juopperi  
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Kaikkihan suuttuvat joskus. 
Kaikki saavat suuttua ja kaik-
kien pitääkin suuttua joskus. 
Suuttumus kertoo yleensä 

siitä, että johonkin asiaan tai tilantee-
seen halutaan muutos. Suuttumuksen 
taustalla voi olla turhautumista, ah-
distusta, pelkoa, kokemus epäoikeu-
denmukaisuudesta tai jokin muu tun-
ne. Jos suuttumuksensa saa purettua 
hyvällä tavalla, voi päästä toivomaansa 
lopputulokseen ja tilanne helpottuu. Jos 
taas itsekin kadottaa punaisen langan ja 
suuttumus niin sanotusti leviää käsiin, 
lopputuloksena voi olla pahaa mieltä, 
vammoja ja tuomioita. 

Usein kuulee sanottavan, että tuli musta 
hetki, tilanne lähti lapasesta, keitti yli tai 
päässä napsahti. Tosiasia kuitenkin on, 
että jokin muu väri muuttuu mustaksi, 
tilanne on ensin lapasessa, mikään ei 
kiehu hetkessä ja harvemmin ihmisen 
aivoissa oikeasti on napsahtavia osia (tai 
ainakaan ne eivät sinne kuulu). Eli mitä 
oikeastaan tapahtuu, kun suuttumus 
lähtee hallinnasta? Sitä voi pohtia Suut-
tumuksen hallinta –kurssilla. 

Rikosseuraamuslaitoksen Suuttumuk-
sen hallinta –kurssi, eli tuttavallisemmin 
Suha, on 18 tuntia kestävä kurssi, jolla 
nimensä mukaisesti opetellaan keinoja 
hallita suuttumuksen tunnetta. Suha-
kurssin on tarkoitettu juurikin rikosseu-
raamusasiakkaille, joilla on vaikeuksia 
hallita aggressiivista käyttäytymistä ja 
suuttumus on hyvin impulsiivista. Se ei 
siis sovi sellaisille, jotka käyttävät väki-
valtaa suunnitelmallisesti ja välineelli-
sesti. 

Suha-kursseja toteutetaan sekä ryh-

mä- että yksilötyönä vankiloissa ja yh-
dyskuntaseuraamustoimistoissa. Voit 
siis olla tutkintavanki, vankeusvanki, 
valvotussa koevapaudessa, valvonnassa 
oleva ehdollisesti rangaistu nuori, yh-
dyskuntapalvelua suorittava tai ehdon-
alaisen vapauden valvonnassa. Kurssiin 
kuuluu 9 kokoontumiskertaa, jotka kes-
tävät 2 tuntia kerrallaan. Kokoontumisia 
on yleensä 2-3 viikossa ensimmäisen 8 
kokoontumisen ajan, jonka jälkeen parin 
viikon tauko ennen viimeistä kertaa. Ko-
konaisuudessaan kurssi kestää siis noin 
kuusi viikkoa. Kokoontumiskerroilla on 
omat teemansa eli opetellaan erilaisia 
menetelmiä suuttumuksen hallitsemi-
seksi. Näitä ovat suututtavien tilantei-
den tunnistaminen, hallittu kehonkieli, 
rauhoittavat ajatukset, rentoutuminen, 
jämäkkä viestintä, arvostelun ja louk-
kausten käsittely, ryhmän painostuksen 
käsittely, suuttumuksen oikeuttaminen 
sekä virheistä oppiminen. Kurssilla asi-
oita opetellaan keskustelujen, tehtävien 
sekä harjoitusten kautta. Lisäksi tärkeä 
osa on suuttumuspäiväkirja, jotta kä-
siteltävät menetelmät voi liittää omiin 
kokemuksiin. Ylipäätään koko kurssin 
voisi tiivistää kahteen sanaan: itsensä 
havainnointi. 

Helposti tuntuu, että tilanne on edennyt 
suunnilleen nanosekunnissa, eikä olisi 
voinut tehdä mitään hillitäkseen itsensä. 
Kuitenkin jälkeen päin tilanteen voi saa-
da hyvinkin purettua pienempiin osiin. 
Voi kysyä itseltään esimerkiksi olinko jo 
valmiiksi kiukkuinen jostain, mikä tilan-
teessa varsinaisesti ärsytti, mitä ajattelin 
ensin, miltä kehossani tuntui, miltä näy-
tin ulospäin, mihin ajatukseni etenivät ja 
missä vaiheessa aloin fyysisesti toimia. 
Ihmisen keho, ajatukset ja tunteet toimi-

vat yhteen ja ruokkivat toinen toistaan 
niin hyvässä kuin pahassakin. Tässä siis 
on oikeastaan montakin kohtaa, joissa 
voit kääntää suunnan rauhoittumiseen 
ja estää tilannetta lähtemästä hallin-
nastasi. 

Loppuvuodesta 2017 pidimme täällä 
Tampereen yhdyskuntaseuraamustoi-
mistossa Suha-kurssin rikosseuraamus-
asiakkaillemme. Kurssi oli itsellenikin 
oppimiskokemus, sillä olin pitänyt ai-
kaisemmin vain yhden Suha-ryhmän ja 
ohjaajaparillani Hetalla edellisestä ryh-
mästä oli kulunut jo pidemmän aikaa. 
Molempien Suha-kokemus on myöskin 
ainoastaan vankilasta. Emme myöskään 
olleet ennen työskennelleet työparina, 
mutta hyvinhän se meni. Ryhmä toteutui 
iltaisin virka-ajan jälkeen ja kokoontu-
misia oli kaksi kertaa viikossa. Ryhmään 
valikoitui viisi asiakasta, mutta muuta-
mien muuttujien jälkeen kurssin kävi 
loppuun asti kolme henkeä. 

Ryhmän jäsenet olivat hyvin eri-ikäisiä ja 
erilaisissa elämäntilanteissa. Mukana oli 
aluksi kaksi valvonnassa olevaa nuorta, 
kaksi yhdyskuntapalvelua suorittavaa 
sekä ehdonalaisen vapauden valvon-
nassa oleva. He eivät tunteneet toisiaan 
tai meitä ohjaajia ennestään ollenkaan. 
Kurssi kuitenkin lähti hyvin käyntiin 
ja erilaiset elämänkokemukset toivat 
ryhmään laajasti erilaisia esimerkkejä 
suuttumustilanteista. Kurssin alussa 
ryhmälle tehtiin yhdessä säännöt liittyen 
esimerkiksi ryhmässä käyttäytymiseen 
ja vaitioloon. Keskustelu oli avointa ja 
kurssilaisten luottamus toisiinsa kasvoi 
kurssin edetessä. Jokainen ryhmäläi-
nen löysi erilaisista Suha-menetelmistä 
vähintään yhden itselleen toimivan tek-

Suuttumuksen 
hallintakurssi.

Jaa mikä? 
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niikan, jota käytti jo kurssin aikana. 
Viimeisellä kokoontumiskerralla vielä 
kerrattiin kurssin asioita, jaettiin to-
distukset kurssista, minkä jälkeen juh-
listettiin kurssin päättymistä käymällä 
yhdessä syömässä (Rise tarjosi [Symboli] 
). Kurssin päätyttyä kaikki pitivät Suhaa 
positiivisena kokemuksena ja kokivat 
saaneensa siitä hyötyä. 

Täytyy kuitenkin aina muistaa, että jo-
kainen tekee muutosta, oppii ja kehittyy 
omaa tahtiaan. Jokaisella on myös omat 
yksilölliset tavoitteensa. Kun puhutaan 
itsensä kehittämisestä ja toimintatapo-
jen muuttamisesta, ihminen tuskin on 
ikinä valmis. Suha-kurssista saa irti juu-
ri niin paljon, kuin itse on valmis siihen 
panostamaan. Itsehillintää voi kuitenkin 
treenata siinä missä lihaskuntoakin. Su-
ha-kurssilta ikään kuin saa yhdenlaisen 
treeniohjelman ja harjoittelua täytyy jat-
kaa itsenäisesti kurssin jälkeen ja sovel-
taa erilaisiin tilanteisiin. 

Entäs sitten Suha-kurssin ohjaajat? 
Suhaa ei voi pitää ihan kuka tahansa, 
vaan kurssin ohjaajat ovat aina Rikos-
seuraamuslaitoksen kouluttamia työn-
tekijöitä. Ohjaajat ovat itse käyneet 7 
opintopisteen koulutuksen sekä pitä-
neet vähintään yhden kurssin, ennen 
kuin ovat päteviä Suha-kurssin ohjaajia. 
Koulutuksen aikana ohjaajat käyvät lä-
pi kurssin sisältöä omien esimerkkiensä 
kautta ja pitävät suuttumuspäiväkirjaa, 
kuten kurssilaisetkin. Täytyy sanoa, että 
myös ohjaaja-koulutuksessa opin itses-
täni aika paljon ja Suha-menetelmiä tu-
lee käytettyä omassakin arjessa. 

Hallitsematon suuttumus on raskasta 
niin keholle, mielelle, ihmissuhteille kuin 
omalle tulevaisuudellesikin. Älä siis sa-
no, että ”Minä vain olen tällainen”. Päin-
vastoin: sinä itse olet ainoa asia, jota oi-
keasti voit muuttaa. Joten miksi ei? Kysy 
lisää vartijalta, erityisohjaajalta, rse:ltä 
tai rikosseuraamustyöntekijältäsi.q

Essi Kannisto & Heta Haviala 

Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto 

”The problem is not the problem. 
The problem is your attitude about the 
problem.” 

Captain Jack Sparrow 

Opas vanhemmalle 
Sinulle, jonka läheinen on pidätettynä tai vankilassa. 

On vaativa tehtävä yrittää olla huolehtiva vanhempi ja vastata 
lasten kysymyksiin, jotka liittyvät läheisen rikokseen, pidätyk-
seen ja tuomioon. Kirjanen antaa tukea ja käytännön neuvoja 
ja vinkkejä, miten tilanteista voi selviytyä. 

Opas kertoo rikosprosessin vaiheet, apua tarjoavat tahot ja korostaa 
myös vanhemman huolenpitoa omasta jaksamisesta. 

Alkuperäinen teksti on ruotsalaisen Bufff-järjestön, joka työskentelee 
vankien lasten parissa Ruotsissa. Vaikeasta aiheesta huolimatta teksti 
huokuu lämpöä ja luottamusta. Sisältö perustuu järjestön pitkään koke-
mukseen ja aitoihin tarinoihin. 

Suomenkielisen version on tuottanut Kriminaalihuollon tukisäätiön 
Ehjä perhe -toiminta, joka tukee perheitä Suomessa ja tekee yhteistä 
kehittämistyötä Bufff-järjestön kanssa. 

Painettua versiota on jaettu järjestöjen sekä vankiloiden ja yhdyskun-
taseuraamustoimistojen työntekijöille.q

Lähdetietot:
http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/oppaat_ja_kasikirjat

KRIS - Satakunta ry pe-
rustettiin joulukuussa 
2013. Toiminta käynnis-
tyi tuolloin pienimuotoi-

sena Raumalla. Rahoituksia haetiin 
kolmen vuoden ajan kunnes vih-
doin STEA ( sosiaali ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskus ) myönsi 
kolmen vuoden hanke rahoituksen 
toiminnan käynnistämiseen.

Maaliskuussa 2018 yhdistys 
vuokrasi toimintakeskus tilan Po-
rista. 

Toiminnajohtajaksi valittiin Min-
na Wahlman, jolla on pitkä työko-
kemus sosiaalialalta. Viimeiset 8 
vuotta hän on toiminut Rauman 
Seudun Katulähetyksessä, jossa 
hänelle on tullut tutuksi mm asun-
nottomuuteen ja vankeinhoitoon 
liittyvät asiat. Hallituksen puheen-
johtajaksi valitiin Marko Rajamäki 
KRIS Tampereelta.

Porissa vastaanotto on ollut 
erittäin hyvää. Sosiaali-  ja rikos-
seuraamusalan ammattilaiset ovat 
ilolla ottaneet vastaan uuden jär-
jestötoimijan.  Varsinaisia jäseniä 
yhdistyksessä  on kahdeksan. Pe-

rusporukka on muodostunut ja he 
ovat olleet aktiivisia toimintakes-
kuksen remontti - ja siivoustal-
koissa. Vankilasta vapautuneita on 
kaksi, jotka ovat olleet myös arjen 
apuna.

Toimintakeskuksen avajaisia 
on tarkoitus viettää maalis- huh-
tikuussa. Yhdistyksen toiminta on 
siis lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja 
jäsenet ovat innoissaan luomassa 
uutta ja vahvaa KRIS toimintaa 
Satakuntaan.q
Minna Wahlman
toiminnanjohtaja
puh 044 9896944, 
minna.wahlman@kris.fi

KRIS - Satakunta ry
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Pirkanmaan rikostaustaiset ja 
heidän kanssaan työtä tekevät 
kokoontuivat jälleen vuosittai-
siin YRE (Yhdessä Rikoksetto-

maan Elämään) -seminaariin 7.2.2018. 
Perinteisessä seminaarissa oli tänä 
vuonna sekä vanhaa että uutta. Viime 
vuodelta tuttua tarinamuotoisuutta jat-
kettiin: kun vuoden 2017 seminaarissa 
Kake ja Suski saivat lapsen ja Kake jou-
tui vankilaan. Vuoden 2018 seminaari 
aloitettiin tilanteessa, jossa Kaken ja 
Suskin lapsi oli kolmevuotias ja Kake 
aloittamassa opiskelun toisella paikka-
kunnalla. 

Tarinan laati ja esitti KRIS-Tampere ry:n 
väki ja kokemus kuului tarinassa: vaik-
ka	tarina	oli	fiktiivinen,	oli	se	yleisöltä	
saadun palautteen mukaan hyvin aidon 
tuntuinen ja realistisesti esitetty. Päi-
vän aikana Suski ja Kake ehtivät kokea 
muun muassa keskinäistä väkivaltaa, 
rikoksiin ja päihteisiin retkahtamista 
ja mielenterveyden pulmia, mutta en-
nen kaikkea saamaan näihin ongelmiin 
apua. Päivän aikana toimintaansa ja 
ajatuksiaan Suskin ja Kaken tilantees-
ta esittelivät muun muassa ensiohjaus 
Ensio, Kriisikeskus Osviitta, Maria Akate-
mia, Poliisi, Pesäpuu ry, Ensi- ja turvakoti 
sekä Vilppulan vankilan perhetyö. Kuten 
joskus maailmassa käy, avun hakemi-
sesta ja sen vastaanottamisesta huoli-
matta yksi asia johtaa toiseen ja loppu-
tulos on pahin mahdollinen: menetimme 
Kaken lähisuhdeväkivallan seurauksena 
tarinan loppuvaiheilla. 

Päivän aikana löydettiin uusia yhteis-
työn muotoja, elettiin Kaken ja Suskin 
mukana ja saatiin ajankohtaista tietoa 
alati muuttuvista palveluista eri elämän-
tilanteisiin, joita rikostaustaiset voivat 
kohdata. Edellisvuoden tapaan päivän 
sisältö ja sen herättämät ajatukset ja 
tunteet koottiin paneelikeskusteluna 
toteutetussa työnohjauksellisessa pu-
russa, joka päätti seminaaripäivän.  

Aivan uutta seminaarissa oli paikka ja 
tarinankerrontaan liitetyt visuaaliset 
ja auditiiviset elementit sekä mahdol-
lisuus etäosallistumiseen. Tapahtuma 
järjestettiin ensimmäistä kertaa Tam-
pereen ammattikorkeakoulun tiloissa 
ja se toteutettiin yhteistyössä TAMK:in 
opiskelijoiden ja henkilökunnan kans-
sa. Opiskelijoiden loihtimana seminaa-
ria elävöittivät tarinan edetessä syntynyt 
valkokankaalle heijastettu maalaus sekä 
äänitehosteet. Ammattikorkeakoulun ti-
lat mahdollistivat myös seminaarin kas-
vattamisen: osallistujia oli tänä vuonna 
paikan päällä noin 130 ja mukana oli 
edelliskertoja enemmän sosiaalialan 
opiskelijoita sekä Tampereen lähikuntien 
väkeä. Lisäksi etäyhteyden kautta semi-
naaria seurasi kymmenkunta henkilöä. 

Itse olin ensimmäistä kertaa mukana 
järjestämässä seminaaria ja kokemus oli 
erittäin hyvä. Itselleni seminaari edus-
taa rikostaustaisten hyväksi tehtävää 
työtä parhaimmillaan, koska se järjes-
tettiin aidossa yhteistyössä krisiläisten, 
Rikosseuraamuslaitoksen ja sosiaalialan 
opiskelijoiden kesken. Lisäksi se kokosi 
yhteen laajan joukon toimijoita ja tarjosi 
tietoa ja ajatuksia siihen, kuinka kukin 
toimija voisi toimia paremmin rikostaus-
taisten tilanteiden parantamiseksi. Iso 
kiitos kaikille järjestämisessä mukana 
olleille sekä osallistujille, mutta ennen 
kaikkea KRIS-Tampereelle rohkeudesta, 
luovuudesta ja kovasta työstä seminaa-
rin järjestämisessä. Samoin lienee pai-
kallaan kiittää oikein kovasti Tampereen 
yhdyskuntaseuraamustoimiston rikos-
seuraamusesimies Tuija Hämäläistä, jo-
ka oli päävastuussa seminaarin järjes-
tämisessä. Toivotamme Tuijalle leppoisia 
eläkepäiviä!q

Laura Väisänen 
Rikosseuraamustyöntekijä ja KRIS-Tampe-
reen fani 

Pirkanmaan Yhteistyös-
sä rikoksettomaan elä-
män hallintaan -ver-
kosto (YRE) on toiminut 

vakiintuneesti vuodesta 2005 
lähtien varsinaisen YRE-projek-
tin päätyttyä. 

YRE:n verkostotyön keinoin on 
jaettu lainrikkojataustaisista 
henkilöistä tietoa ja kehitetty toi-
mivia malleja heidän tukemisek-
seen rikoksettomaan elämään ja 
on kyetty edesauttamaan heitä 
putoamasta palvelujärjestelmän 
piiristä. 

Yhteistyössä rikoksettomaan 
elämän hallintaan kuvaa hyvin 
YRE:n tavoitetta edelleen. YRE:n 
toiminnassa on ollut jo vuosien 
ajan mukana laaja yhteistyöta-
hojen verkosto ja sen avulla on 
saavutettu hyviä tuloksia. YRE-
toiminnan keinoin on yhteistyös-
sä toimijoiden kanssa polutettu 
rikostaustaisia ihmisiä kiinnitty-
mään takaisin yhteiskuntaan.q

https://tampereenseurakunnat.
fi/kirkko_tampereella/yhteiskun-
tavastuu/yhteistyossa_rikokset-
tomaan_elamaan_yre 

 z Yhdessä Rikoksettomaan Elämään -seminaari 
herätti ajatuksia ja tunteita ja toi uutta tietoa 

YRE satoa



7

     kirjoittaja

Mikä tekee sinut onnelli-
seksi? Entä mistä voit 
löytää rauhaa ja hyvin-
vointia tässä levottomassa 

maailmassa? Jokainen on kehittänyt 
omat tapansa rauhoittumiseen. Jos 
liikkuminen vapaasti on mahdollista, 
moni suuntaa hakemaan rauhan ja yh-
teyden kokemuksia metsästä. Luonto 
ei odota eikä vaadi mitään; luonnossa 
liikkuminen auttaa ihmisen hermostoa 
rauhoittumaan. Ylivireys hellittää.  

Nykyisellään ylivireisyys on in. Tämän 
kuvan maailmasta saa ainakin esimer-
kiksi katsomalla televisiota; useissa oh-
jelmissa toinen toistaan innostuneem-
mat juontajat ja esiintyjät pitävät yllä 
vauhdikasta menoa ja meininkiä. Mel-
koisen kuormittavaa touhua. Tätäkö 
yleisö haluaa? Tätäkö elämä todella on? 
Vähempi ei ehkä riitä, ei tunnu missään. 
Ihmiset traumoineen, ahdistuksineen, 
pelkoineen, kateuksineen, kaunoineen 
ja vihoineen haluavat ja janoavat ääri-
kokemuksia. Vähempi voisi ja saisi kyl-
lä riittää. Moni miettii tässä yhteiskun-
nallisessa tilanteessa: Riitänkö minä? 
Kelpaanko? - Toki liiankin itseriittoisia 
ihmisiä on myös riittämiin; ihmisiä, jotka 
ottavat haluamansa keinoja kaihtamat-
ta, toisista ja seurauksista välittämättä.  

Mielenrauhaa voidaan hakea ulkoisin ja 
sisäisin keinoin. Ihmisen mieli ja keho 
toimivat saumattomasti yhdessä, joka 
hetki. Rauhaa voidaan saavuttaa mie-
len sisäisen ja kehollisen työskentelyn 
yhdistämisen avulla. Esimerkiksi rau-
hoittava liikunta, kuten jooga, tarjoaa 
hiljentymisen ja palautumisen ja elinvoi-
man vahvistumisen kokemuksia. Keho 
rentoutuu, ja täten myös mieli tasapai-
nottuu.  

Itsesuggestio on yksi toimiva keino mie-
len rauhoittamiseen, ja kun mieli rau-
hoittuu, myös keho rauhoittuu ja ta-
sapainottuu. Jokainen käyttää joitakin 
itsesuggestioita hereilläoloaikana huo-
maamattaan. Nukkuessa mieli assosioi 
itsenäisesti ja vapaasti. Unien maailma 
onkin symbolinen, ja unissa kaikki on 
mahdollista, toisin kuin arkielämäs-
sä. Kyse on mielen sisällä tapahtuvista 

ajattelutoiminnoista. Ihminen tekee jat-
kuvasti tulkintoja menneestä, nykyisyy-
destä ja tulevasta. Menneet kokemukset 
vaikuttavat voimakkaasti nykyisiin tul-
kintoihin. Osa tulkinnoista tiedostetaan, 
ja niistä kerrotaan toisille ja osa sala-
taan, mikä onkin järkevä toimintatapa. 
Kaikkia ajatuksia ei kannata muuntaa 
sanoiksi eikä varsinkaan teoiksi.  

Oman elämänlaadun parantamisessa 
voidaan hyödyntää tietoista itsesug-
gestiota. Itsesuggestiossa ihminen itse 
tietoisella ajattelutoiminnallaan juur-
ruttaa jonkin ajatuksen, uskomuk-
sen, itseensä, omaan sisäiseen mielen 
maisemaansa. Tämä tapahtuu pitkälti 
ajatusten toistamisen kautta, sillä tois-
taminen vahvistaa ajatusten voimaa. 
Pahat seuraukset ja suuret kärsimykset 
ihmisille tuottavat esimerkiksi ihmisten 
omat pakkomielteiset tuhoisat ajatuk-
set. Toisaalta tietoisessa itsesuggestion 
harjoittamisessa ihminen synnyttää ja 
ruokkii myönteisiä toistuvia ajatuskul-
kuja. Pienistä ajatuksista ja teoista syn-
tyy isoja virtoja, jotka muovaavat mielen 
maisemaa, vanhoja kokemuksia, ja luo-
vat uusia mahdollisuuksia. Itsesuggestio 
on mielikuvituksen leikkiä. Mielikuvitus 
on voimakkaampi kuin tahto.  

Tietoisen itsesuggestion tekemistä varten 
voit etsiä tai järjestää itsellesi päivään 
rauhallisia hetkiä. Tällaisena tyynenä 
hetkenä suljet silmäsi ja toistat mielessä-
si rauhallisesti yhtä haluamaasi myön-
teistä, rakentavaa ajatusta. Kannattaa 
myös toistaa halua ääneen, asia lausu-
taan ilman minkäänlaisia ponnisteluja, 
luonnollisesti, luottavaisesti, varmasti, 
yksitoikkoisesti ja konemaisesti. Itsesug-
gestiota toistetaan kerrallaan parikym-
mentä kertaa. Itsesuggestiot vaikuttavat 
tietoiseen ja erityisesti alitajuiseen mie-
leen. Yksi tehokas hetki itsesuggestiolle 
on hetki juuri herättyä ja toinen toimiva 
hetki on aika juuri ennen nukahtamista. 
Luota itseesi. Opettele luottamaan itsee-
si. Jos mielessä on epäilyä, itsesuggestio 
ei onnistu. Asiat eivät ole meille sitä, mi-
tä ne ovat, vaan sitä, mitä luulemme ja 
uskomme niiden olevan.  

Tässä on yksi esimerkki myönteisestä it-

sesuggestiosta: ”Joka päivä / päivä päi-
vältä, voin paremmin ja paremmin, joka 
tavalla.” Sanamuoto joka tavalla sisältää 
kaiken, joten on tarpeetonta muodostaa 
ja lausua eri asioita varten erillisiä itse-
suggestioita. (= Coué-menetelmä, Émile 
Coué, farmaseutti ja psykologi, Ranska, 
1857-1926) Toinen myönteinen itsesug-
gestioajatus on: ”Annan anteeksi ja voin 
paremmin.” 

Ihmisen tajunnassa ajatukset ovat kä-
sittelyssä yksi kerrallaan, ne eivät ole 
rinnakkain vaan ne seuraavat toisiaan. 
Kun itsesuggestion tekeminen onnistuu, 
alitajunta ottaa viestin vastaan ja asiat 
alkavat sujua ja muutokset tapahtuvat 
luonnollisella tavalla. Toki itsesuggesti-
oissa haluttujen asioiden tulee olla to-
dellisten mahdollisuuksien rajoissa, eli 
mielikuvituksessa näiden ajatusten tulee 
liikkua mahdollisuuksien rajoissa. Itse-
suggestion taidot vahvistuvat harjoitte-
lun, toistojen, myötä. Itsesuggestio teh-
dään ilman ponnistuksia, sillä ponniste-
luun sisältyy tahdon käyttämistä. Ideana 
on turvautua täysin mielikuvitukseen.  

Missä on ihmisen onnela? - Jos joku 
sen olisi löytänyt, kaiketi me kaikki oli-
simme jo siellä. Elämä on epävarmaa ja 
yllätyksellistä, keskeneräistä ja vajavais-
ta, ja juuri tällaisena ainutlaatuista ja 
arvokasta, mielenkiintoista ja antoisaa. 
Olemme elämän mittaisella harjoituslei-
rillä ja löytöretkellä. Päivittäisillä valin-
noillamme vaikutamme omaan ja toisten 
hyvinvointiin, ja jokaisella ajatuksella ja 
teolla on merkitystä. Tunteet ovat aja-
tusten ja tekojen sekä kehon fysiologis-
ten toimintojen seurausta, ne tulevat ja 
menevät ja niin on hyvä. Yritetään olla 
kärsivällisiä ja ainakin itse itsellemme 
tarpeeksi. Tässä tekstissä olen käsitel-
lyt ihmisen yhteyttä itseensä. Kuitenkin 
kaikkinensa ihmisen elämä on täyttä elä-
mää ja mahdollisimman hyvää elämää, 
kun ihminen on sujuvasti yhteydessä 
itseensä sekä hyvin toimivilla, rakenta-
villa tavoilla yhteydessä tosiin ihmisiin ja 
eläimiin sekä ympäristöönsä. Hyvät asiat 
koituvat kaikkien hyväksi, eivät vain it-
sen hyväksi.q

Mitä enemmän ihminen tekee hyvää toi-
sille, sitä enemmän hän tekee hyvää it-
selleen. 

Erja Toivo, oppimisvalmentaja

 MIELENRAUHAA JA HYVINVOINTIA
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              ajankohtaista

Suomen köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastainen verkosto 
EAPN-Fin on laittanut vireille 
kansalaisaloitteen perusturvan 

parantamiseksi. Kansalaisaloitteella ha-
lutaan nostaa syyperusteisten toimeen-
tuloturvaetuuksien vähimmäistasoa ja 
takuueläkettä noin tuhanteen euroon 
kuukaudessa.

Kansalaisaloitteessa esitetään sää-
dettäväksi laki takuutulosta, joka olisi 
noin tuhat euroa kuukaudessa. Perus-
turvaetuuksista jäisi verojen jälkeen 
käteen noin 790 euroa kuukaudessa. 
Myös takuueläke nousisi noin tuhan-
teen euroon.

Takuutulo turvattaisiin kaikille syy-
perustaisia perusturvaetuuksia saaville, 
joita ovat sairaus-, äitiys-, vanhemmuus- 
ja isyyspäivärahat, kuntoutusraha, pe-
ruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansi-
osidonnainen työttömyyspäiväraha.

Takuutulo ja takuueläkkeen korotta-
minen ovat hyvä tapa parantaa suoma-
laisten perusturvaa.

”Takuutulo ja takuueläkkeen korot-
taminen parantaisivat noin miljoonan 
ihmisen taloudellista tilannetta ja mah-
dollisuuksia suoriutua välttämättömistä 
menoista”, EAPN-Finin puheenjohtaja Ji-
ri Sironen sanoo.

Suomessa valmistellaan parhaillaan 

sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.
Suomalainen köyhyys näkyy muun 

muassa leipäjonojen pidentymisenä ja 
toimeentulotukihakemusten kasvuna. 
Puolella miljoonalla suomalaisella on va-
kavia toimeentulo-ongelmia, koska hei-
dän tulonsa eivät riitä välttämättömiin 
menoihin ja kohtuulliseen kulutukseen. 

Perusturva on jäänyt jälkeen ansio- ja 
hintakehityksestä: Viimeaikaiset perus-
turvaan tehdyt leikkaukset ja indeksijää-
dytykset ovat aiheuttaneet kansalaisille 
kasvavaa tarvetta turvautua toimeentu-
lotukeen.

Suomi on saanut Euroopan neuvos-
ton sosiaalisten oikeuksien komitealta 
useita huomautuksia perusturvaetuuk-
sien liian alhaisesta tasosta.

”Takuutulon avulla Suomi noudat-
taisi jälleen Euroopan sosiaaliseen pe-
ruskirjaan tekemiään sitoumuksia, 
joissa määritellään alaraja sosiaalitur-
vaetuuksille”, Suomen sosiaalioikeudel-
lisen seuran puheenjohtaja Yrjö Mattila 
muistuttaa.

Takuutulo hyödyttäisi myös rikos-
taustaisia 
Kansalaisaloitteen takuutulosta on laa-
tinut EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja 
syrjäytymisen vastainen verkosto, johon 
kuuluu 46 jäsenyhteisöä.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on ver-

koston jäsenenä ollut mukana suunnit-
telemassa kansalaisaloitetta.

”Asia koskee rikostaustaisia ja heidän 
läheisiään, jotka elävät usein työmark-
kinatuen varassa. Heidän taloudellinen 
tilanteensa paranisi ja tarve hakea toi-
meentulotukea vähenisi”, kertoo kri-
minaaliasiamies Marjatta Kaurala.

”Erityisesti pääkaupunkiseudulla, 
jossa asumiskulut ovat suuret, nykyinen 
minimitoimeentulo ei riitä. ”

Kauralan mukaan noin tuhat euroa 
kuukaudessa olisi riittävä taso takuu-
tuloksi. On myös laskettu, että menoerä 
olisi realistisesti sisällytettävissä valtion 
budjettiin.q

Kansalaisaloitteen allekirjoitus vaatii 
internetissä vahvan tunnistautumisen. 
Kriminaalihuollon tukisäätiö järjestää 
Helsingin toimintakeskuksiinsa (Vertais-
tuki Redis, Raittila, Nuorten toimintakes-
kus) mahdollisuuden allekirjoittaa aloite 
paperilla.

Aloitteen voit käydä allekirjoittamassa:
https://takuutulo.fi/

Lädetiedot:
http://www.krits.fi/fin/saatio/
ajankohtaista/?2018-3-Uusi-kansalaisaloite-ta-
kuutulosta-perusturvan-parantamiseksi&nid=256

Uusi kansalaisaloite 
 z Takuutulo parantaisi myös rikos-

taustaisten ja heidän läheistensä 
asemaa

Lotta Lehmusvaara (Lotta.Lehmusvaara@krits.fi), 6.3.2018

Takuutulo perusturvan parantamiseksi
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      vankilatyö

Toimintakeskus avoinna arkisin klo 10-16

Käymme seuraavissa vankilois-
sa 
Kylmäkoski joka toinen pari-
ton viikko. yksilötapaamiset, 

jossa myös lisätietoa kaikista Kylmäkos-
kella olevasta KRIS toiminnoista.   

Osallistuminen vankilan sisällä järjestet-
tävään ohjelmalliseen ryhmätoimintaan, 
joita ovat CS, Kalterit taakse-kurssi ja 
Siltavalmennuksen järjestämä oppimis-
polku-ryhmä.  

KRIS on myös järjestänyt Vapari-
kursseja lähiaikoina vapautuville, vuo-
den 2018 kurssit on  epäselvää, jos syk-
sylle saadaan järjestettyä yksi kurssi. 

Jalka- ja lentopallo sekä salibandy 
pelit. 

Tuettu loma, jossa olemme hakeneet 
vankilasta lomalle ja tuoneet takaisin 
max 6tuntia.  

Huittinen 6-8 kertaa vuodessa, jossa 
yksilötapaamiset sekä KRIS-infoja 

Köyliö 6-8 kertaa, jossa yksilötapaa-
miset sekä KRIS-infoja 

Hämeenlinna 10 kertaa vuodessa yk-
silötapaamiset 

Vanaja 10 kertaa vuodessa, ryhmä-
toimintaa sekä tarvittaessa yksilötapaa-
miset 

Ojoinen 4 kertaa vuodessa, infoja se-
kä tarvittaessa yksilötapaamiset 

Vilppula 4 kertaa vuodessa, yksilöta-
paamiset. Lomatuki asiat esim. tulemme 
juna-asemalle vastaan, josta voidaan tul-
la toimintakeskuksellemme ja olemaan 
muutenkin tukena loman aikana. 

Turku 2 kertaa vuodessa. Yksilöta-
paamiset sekä teemaryhmän pitäminen 
päihdekuntoutusosastolla 

Käyrä käyntejä suunniteilla tälle vuo-
delle mahdollisuuksien mukaan. 

Tapaamisten sisältöä 
Kun olemme tulossa, niin joko vankilan 
ilmoitustaululla on ilmoitus tai muuten 
asia informoidaan vankilavirkailijoiden 
kautta. Voi myös laittaa ilmoitusta/lap-
pua vankilan virkailijalle siitä, että halu-
at KRIS-tapaamisiin.  

Tapaamisten tarkoituksena on jakaa 
tietoa vertaistuesta, koevapaudesta, lo-
matuesta ja käydä keskusteluja päihde-
ongelmaan liittyvistä asioista.  

Lisäksi neuvomme asuntoasioissa, mut-
ta asuntoja ei KRIS pysty vuokraamaan.  

Työ ja opiskeluasioissa annamme opas-
tusta ja neuvoja.  

Yksilötapaamisten aikana voimme 
keskustella erilaisista vapautumiseen 
liittyvistä asioista sekä vankilassaolo-
aikaan liittyviin asioihin esim. jos olet 
ensimäistä kertaa vankilassa tai ollut 
aikaisemmin. Halukas tekemään elä-
mänmuutosta parempaan suuntaan ja 
tavoitteenasi on jättää vankilat taakse. 
KRIS-vankilavertaistyöntekijöillämme 
on omakohtainen kokemus vankilassa 
olemisesta sekä päihdeongelmaan liitty-
vistä asioista. 

Tapaamme myös naisia, jotka ovat 
vankilassa. Pyrkimyksemme on, että nai-
nen tapaa naista ja mies miestä. Tarkoi-
tuksena kuitenkin on, että rakennetaan 
yhdessä vapautumisen jälkeiseen aikaan 
sisältöä. 

Tervetuloa tutustumaan KRIS 
toimintaan toimintakeskuksellem-
me, jossa voimme kertoa tarkemmin 
toiminnastamme.q
Yhteyttä voi myös ottaa soittamalla tai 
kirjoittamalla yhteystiedot: 

 Markku Ollikainen 
KRIS Tampere Ry 
Puutarhakatu 14 (Toinen kerros) 
33210 Tampere 
Puh:0503741282 

INFOA 
KRIS Tampereen 
vertaistukityöstä vankiloissa 
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               minun tarina

Ennen vanki laa 
en ole ollut edes 
putkassa. Polii-
sien kanssa ollut 

tekemisissä vain ylinopeus 
sakkojen muodossa. Olen 
normaalissa suomalaisessa 
perheessä kasvanut. Kotona 
ei käytetty huumausaineita 
eikä ollut väkivaltaa. Kova 
kuri ja tunteiden kieltämi-
nen ja niistä puhumattomuus 
olivat kuitenkin arkipäivää. 
Maaseudulla asuin 13 vuot-
ta, kunnes vanhempani erosi 
riitaisesti. Minä ja äitini muu-
tettiin toiseen kaupunkiin. 

Lopetin lukion kesken ma-
sennuksen takia. Eikä mi-
kään enää kiinnostanut. Pi-
an löysin  itseäni vanhempia 
kavereita joiden kanssa aloin 
juomaan kun täytin 18, jol-
loin tulikin joka viikonloppu 
vedettyä pää täyteen. Ensim-
mäisen poikaystävän löysin 
19 vuotiaana, mutta meillä 
molemmilla oli mielenterve-
ys ongelmia ja suhde loppui 
puolentoista vuoden jälkeen. 
Sen jälkeen tapasin monta eri 
miestä ja ryyppäsin heidän 
kanssa. Joskus täytyi kut-
sua ambulanssia kun kunto 
oli sen verran huono ettei ka-
verit tiennyt selviänkö vai en. 
Kuvioissa oli tuolloin vahvem-
pi viina. 

Tapasin 22 vuotiaana raittiin 
ja todella mukavan ikäiseni 

pojan jonka kanssa suunnit-
telin yhteen muuttoa  Pohjoi-
seen ja hän muutti ennen mi-
nua, koska hänen perheen-
sä asui siellä. Olin sanonut 
oman asuntoni, työsopimuk-
seni ja opiskelupaikan irti se-
kä uusi asunto oli hommattu 
pohjoisesta. Kunnes eräs ilta 
poika ilmoitti ettei hän enää 
ollut halukas toteuttamaan 
yhteisiä suunnitelmiamme. 
Murruin asiasta täysin, jätin 
viimeisen työ-
vuoronikin kes-
ken. Yö päättyi 
siihen että join 
itseni humalaan 
ja ajoin autolla 
kännissä, poliisi 
pysäytti ja ot-
ti kortin pois ja sen jälkeen 
yritin itsemurhaa. Olin ve-
tänyt kaikki lääkkeet äidin 
lääkekaapista jotka löysin. 
Viimeisellä hetkellä pystyin 
vielä soittamaan hätänume-
roon ja pyytämään ambu-
lanssin. Selvisin lääkehiilellä 
ja seuraavana päivänä sain 
lähteä pois sairaalasta. Myö-
hemmin sain otettua yhteyttä 
psykiatriin, siellä kävin muu-
taman kerran kunnes hänel-
lä vaihtui työpaikka. Kieltäy-
dyin syömästä minkäänlaisia 
lääkkeitä. Mitään yhteyttä 
psykiatrista ei sen jälkeen 
kuulunut enkä itse jaksanut 
ottaa yhteyttä. Päädyin taas 
ryyppy seuraan josta seurasi, 
että pitkän viinanhuuruisen 

illan jälkeen menetin näköni 
hetkellisesti. Minut vietiin 
sairaalaan ja asiasta tuli po-
liisi tehtävä koska epäilivät 
juomassani virolaisessa vii-
nassa olevan metanolia. Mi-
tään ei löytynyt ja näkönikin 
alkoi palata. Tämän jälkeen 
muutin hetkeksi asumaan 
äitini luokse asumaan.

Myöhemmin tapasin van-
hemman miehen jota ihailin 

kovasti ja hän 
tuntui oikein 
mukavalta, se-
kä raittiilta. Kä-
vimme salilla ja 
olimme tiiviisti 
yhdessä. Kävin 
töissä ja olin hä-

nen luonaan viikonloppuisin. 
Hän teki heti alussa selväksi 
ettei hänen kanssaan pelleil-
lä. Hän oli ehkä hieman pe-
lottavakin, mutta sehän vain 
kiehtoi minua. Hyväksyin hä-
nen näkemykset väkivallasta 
ja rikollisuudesta omakseni. 
Hän opetti minulle monta 
sellaista asiaa, joita tavalli-
sen ihmisen ei tarvitse edes 
miettiä tai tule miettineeksi. 
Jossain vaiheessa hän käski 
minua lopettamaan työt, kos-
ka palkkani ei ollut tarpeek-
si iso ulosoton jälkeen, joten 
jäin työttömäksi ja sain ka-
renssin joka johti siihen etten 
saanut rahaa enää mistään ja 
jostain silti sitä olisi pitänyt 
saada elämiseen. Hänellä toki 

oli rahaa, mutta silti en saa-
nut mennä hänen luokseen, 
jos minulla ei ollut rahaa. 
Aloitin työkkärin järjestämän 
koulutuksen josta sain taas 
rahaa jonka jälkeen olin taas 
tiiviisti hänen kanssaan. Pian 
hän alkoi määräämään kenen 
kanssa sain olla tekemisissä 
joka johti siihen, että minulla 
ei ollut kuin pari kaveria ja 
nekin facebookissa, joiden 
kanssa sain puhua. Vain äi-
tiäni sain nähdä, jos hän an-
toi minulle rahaa. En saanut 
vastata isäni puheluihin enkä 
kenenkään muunkaan. Olin 
niin alistettu etten osannut 
sanoa enää mitään. Jos yri-
tin sanoa vähäkin vastaan 
,niin väkivallan uhka nosti 
heti päätä. Pelkäsin, mutten 
myöntänyt sitä itselleni. Hän 
ei koskaan kuitenkaan teh-
nyt minulle mitään fyysistä. 
Ja koska olen aina ollut us-
kollinen ja lojaali, en voinut, 
en osannut enkä pystynyt 
lähtemään.  

Vuonna 2015 alkoi minulle 
riittää kun olin saanut käs-
kyn mennä myymään itseäni 
saadakseni rahaa. Tuolloin 
pääsin hieman kauemmaksi 
tästä miehestä, vaikka hän 
seurasikin puhelintani ja tiesi 
aina missä olen.  

Tapasin miehen, jonka kans-
sa tuntui hyvältä olla. Olin 
henkisesti huonossa kun-

”Hän oli
ehkä hieman 
pelottavakin”

Maalaistytöstä 
vangin vaimoksi
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   minun tarina

Suunnannäyttäjänä
yhteisellä matkalla

OTA YHTEYTTÄ
Näsilinnankatu 27 B
33200 Tampere
toimisto@gummerus.com
puh. (03) 2332 100
fax (03) 2332 110

Gummerus on asiantunteva ja am-
mattitaitoinen asianajotoimisto 

niille, jotka tarvitsevat apua oikeus-
prosessiinsa.

Toimistomme edustajat istuvat kärä-
jillä päivittäin ja tuntevat oikeuden-
käyntiprosessien luonteen ja parhaat 

lähestymiskulmat läpikotaisin. Meiltä 
löytyy osaamista niin rikosjuttuihin, 
perheoikeudellisiin asioihin kuin mui-
hinkin siviilioikeudellisiin ongelmiin.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä. 
Mietitään yhdessä, miten voisimme par-
haiten olla avuksi sinulle!

Asianajotoimisto Gummerus Oy

nossa, kovan paineen alla 
ja tunsin olevani hetken va-
paa tämän miehen kanssa. 
Asiat menivät siihen, että 
aloin olemaan tämän uuden 
miehen kanssa. Hän tuki ja 
auttoi minua. Uusi tuttavuu-
teni käytti päihteitä, aluksi 
salaa minulta. Hänellä oli 
myös vahva psyykelääkitys. 
Hän alkoi tutustuttaa minua 
hänen kaveripiiriinsä, jossa 
käytettiin kovia 
huumeita, suo-
nensisäisesti. 
Pelkäsin koko-
ajan edellistä 
miestäni ja jos-
sain vaiheessa 
hän saikin tie-
tää etten halua 
olla enää hänen seurassaan, 
jota hän ei hyväksynyt. Hän 
pyysi minua tapaamiseen jo-
hon jouduin menemään hän-
tä vastaan yksin, koska en 
halunnut häntä äitini ovelle, 
eikä uusi mieheni uskaltanut 
tulla mukaan. Hänen piti tuo-
da minun tavaroitani ja pu-
hua. Tämä tapaaminen päätyi 

siihen, että hän sai uhkailtua 
minun psyykkeeni loppuun 
niin ettei tullut mieleen edes 
tehdä ilmoitusta poliisille täs-
tä.  

Näin paljon painajaisia, mis-
sä minut tapettiin monilla eri 
tavoilla. Tätä jatkui viikkoja. 
Uusi mieheni tarjosi minul-
le rauhoittavia, mutta en 
halunnut ottaa niitä. Myö-

hemmin hän 
tarjosi myös 
amfetamiinia 
ja sitä otin, 
nenän kautta. 
Sen jälkeen 
sain tietää, et-
tä hän piikitti 
samaa ainet-

ta itsellensä. En hyväksynyt 
asiaa, mutta koska kaveripii-
rissä kaikki muut tekivät sitä 
ja itsekin otin kun minulle 
tarjottiin, en voinut vaatia 
toista olla pistämättä. Meni 
muutama kuukausi välillä 
käyttäen, välillä ei. Pystyin 
olemaan ilmankin. Piri sai 
vaan valvomaan ja sellaisen 

turran, "hyvän" olon. Kerran 
antoivat minulle Subutexia, 
sanoivat sen olevan amfeta-
miinia. En kännissä ymmär-
tänyt mitä otin. Seu-
raavan 24 tunnin 
aikana on vain pieni 
muistikuva kun pu-
toan vessan pöntöltä 
maahan naamalleni. 

Otin yhteyttä ainoaan nais-
puoliseen kaveriini, jonka 
kanssa olen lähinnä ryypän-
nyt aikaisemmin sekä tapellut 
ja oltu erossa...ja taas sama 
uudestaan… moneen ker-
taan. Olin huonossa kunnos-
sa ja pyysin häneltä seuraani 
kun olin juuri päässyt eroon 
tästä huume miehestä.  

Naiskaverini ehdotti minul-
le että tule hänen luokseen 
juomaan, että rentoutuisin. 
Pyysin häneltä apua ja sanoin 
että tarvitsen hoitoa, en jaksa 
enää. Olin psykoosissa. Otin 
vielä kuitenkin lisää amfeta-
miinia, että pysyin hereillä. 
Ajeltiin autolla pitkin kyliä 

ja tavattiin ihmisiä. Jossain 
vaiheessa aloin näkemään 
harhoja. Nyt ne naurattaa, 
mutta silloin ei, koska luulin 

poliisin tulevan koh-
ta hakemaan minut. 
En koskaan kuiten-
kaan jäänyt kiinni 
aineissa ajamisesta 

ja olen hyvin onnellinen ettei 
mitään tapahtunut.  

Viikonloppuna, sunnuntaina 
minulla napsahti. Oltiin tä-
män kaverin kanssa menossa 
yhteiselle tutulle kyläilemään 
ja minulla oli kädessä pesä-
pallomaila jota olin viemässä 
tälle kaverille. Vastaan tuli 
pari muuta tuttua, jotka huu-
teli minulle joista hermostuin, 
joten  löin yhtä päähän kun 
hän käveli edessäni. Löin 
toisen kerran ja hän tippui 
maahan polvilleen ja piteli 
päätään. En kuullut mitään 
enkä nähnyt muuta kuin tä-
män henkilön ja mailan. Löin 
niin monta kertaa uudestaan 

Jatkuu sivulle 14

”Minulla 
napsahti”

Maalaistytöstä 
vangin vaimoksi

”Itsekin otin 
kun minulle 
tarjottiin”
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                kris ruotsi

ma vuosi sitten. Kuningatar oli yhdessä 
KRIS- edustajien kanssa vieraillut erääs-
sä vankilassa.  – Sain mahdollisuuden 
tavata yhtä elinkautisvankia. Hän kertoi 
minulle, kuinka KRIS- edustajat olivat 
mahdollistaneet hänelle ruotsinkielen 
opiskelun vankilassa. Hän kysyi minul-
ta, voisimmeko lausua Isä meidän ruko-
us yhdessä, minkä teimme. Toivon, että 
hänellä menee hyvin, sanoi Kuningatar.  

Julkaistu 23 lokakuuta 2017, Christer Renlid 

Rikollisten Revanssi Yhteiskun-
nassa juhli 20-vuotis juhla-
vuottaan 200 vieraan kanssa 
Tukholman Nalenissa. Ku-

ninkaallinen läsnäolo teki tilaisuudesta 
juhlavan. Kuningatar Silvia nousi ylös 
esiintymislavalle ennalta ilmoittamatta 
ja piti hyvin tunteikkaan puheen synty-

mäpäivää viettävälle lapselle. Hän ylisti 
KRIS:läisiä heidän vaikuttavasta työstä 
vähentää ja ehkäistä päihdeongelmia ja 
rikollisuutta.  
-”Kiitos, että olette olemassa, sanoi Ku-
ningatar”.

Kuningatar kertoi tunteikkaasti vahvim-
masta muistostaan, kun hän kohtasi 
KRIS:n. Se oli matka Liettuaan, muuta-

KRIS 20 VUOTTA 

(H.M. Kuningatar Silvia vierailee KRIS 20-vuotis juhlissa Nalenissa. Kuva: Joakim Berdes) 

KUNINGATAR SILVIAN TUNTEIKAS PUHE 



13

         kris ruotsi

KRIS 20 VUOTTA 

Christer Karlsson: -”Kuningashuone on 
KRIS:n kunniajäsen” 

Christer halasi Kuningatarta kuningat-
taren ylistyspuheen jälkeen. Hän oli hy-
vin otettu tilaisuuden vakavuudesta ja 
hänellä oli vaikeuksia pidätellä kyyneli-
ään. Illasta Nalenilla tuli hieno ja ylistys-
puheita tuli toinen toisensa perään. Use-

at halusivat kiittää KRIS:ä heidän työs-
tään. Edellinen oikeusministeri Beatrice 
Ask (M) oli yksi vieraista. Hän kertoi, että 
KRIS:n ääni on tärkeä.  – Yhdistykses-
sä on niin paljon kokemusta ja he ovat 
hyviä vaatimusten esittäjiä, kertoi Ask.   
 

Alkuaikoina ei ollut montaakaan, 
jotka uskoivat KRIS:n.  
Kokoontuneena oli, niin virkailijoita kun 
politiikkoja ja heillä oli vain hyvää sanot-
tavaa KRIS:n 20-vuotis historiasta. Se 
minkä monen kriitikon mielestä piti olla 
vain tähdenlento, onkin nyt kestänyt 20 
vuotta. Käsikirjoitus on ollut yksinker-
tainen ja helposti ymmärrettävä. Totaa-
linen päihteettömyys ja rikoksettomuus 
ovat toiminnan edellytyksiä ja peruspila-
reita. Organisaatio ei ole koskaan anta-
nut periksi näistä vaatimuksista, heiltä 
jotka ovat halunneet osallistua yhdis-
tyksen toimintaan. Tämä kannanotto ja 
toimintamalli on herättänyt kunnioitusta 
päättäjissä sekä henkilöissä, jotka halu-
avat jättää rikollisuuden ja päihdekäytön 
taaksensa. – Eräs juhlan osaan ottaja sa-
noo, että ”on olemassa tietty turvallisuus 
siinä, että kaikki ovat päihteettömiä”. 

21 miljardin säästöt yhteiskunnalle 

Allmänna perintösäätiön mukaan on 
yksistään KRIS- nuorten toiminta aut-
tamalla nuoria pois päihteistä ja rikol-
lisuudesta tullakseen rehellisiksi veroa 
maksaviksi kansalaisiksi tuottanut yh-
teiskunnalle 21 miljardin kruunun sääs-
tön. KRIS- yhdistykset tekevät yhteensä 
noin 1500 laitoskäyntiä vuodessa. Useat 
haluavat jättää rikollisuuden taaksen-
sa. KRIS on myös erikoistunut huoleh-
timaan eri rikollisjengeistä irtaantuneita 
henkilöitä. Yhteistyötä kehitetään yhdes-
sä poliisin oman erityistukitoiminnan 
(avhopparverksamhet) kanssa.q

Suomentanut: Hannele Valkama
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                minun tarina

kunnes havahduin siihen 
että puinen maila katkesi 
keskeltä. Heräsin vähän niin 
kuin unesta ja lähdin pai-
kalta pois. Ajoin autollani 
toiselle puolelle kaupunkia 
ja jätin auton piiloon, heitin 
puhelimen osina menemään 
jonnekin metsään ja käve-
lin tuttuni luokse. Tiesin 
että poliisi alkaisi etsimään 
minua. Jossakin vaiheessa 
yöllä jo olin rauhoittunut ja 
menin kotiin nukkumaan. 
Aamulla heräsin siihen, että 
poliisit olivat ovella otin asi-
an rauhallisesti koska tiesin 
joutuvani vankilaan. 

En muista poliisivankila 
ajasta oikein mitään. Myö-
hemmin katsoin kalenterista 
että 9 päivää. Syytteenä oli 
murhan yritys. Minut vie-
tiin Vantaan vankilaan ja 
sieltä seuraavana päivänä 
Hämeenlinnan vankilaan. 
Minua pidettiin 9 päivää tut-
kintaeristyksessä eli nukuin 
käytännössä 9 
päivää sellissä-
ni. En muista 
missään vai-
heessa pelän-
neeni. Olen 
isokokoinen nainen ja sain 
olla hyvin rauhassa. Var-
sinkin kun kertoo mistä on 
siellä syytettynä, oli yleensä 
hiljaista. En missään vai-
heessa kehuskellut teollani. 
Enkä ollut aggressiivinen 
muita kohtaan jotain kertaa 
lukuun ottamatta. Minut 
siirrettiin suljetulle. Käräjil-
lä minut määrättiin mielen-
tilatutkimukseen, jossa me-
ni muutama kuukausi. Olin 
hyvin onnellinen kun pääsin 

takaisin vankilaan. Tunsin 
siellä olevani turvassa. Kai-
kilta ”hulluilta” ja myös ek-
sältäni.  

Syyttäjä haki minulle 6-8 
vuotta murhan yrityksestä, 
sain tuomioksi tapon yrityk-
sen, 4 vuotta ja 6 kk. Turun 
hovioikeudessa tuomioni tip-
pui 2 vuoteen ja 1 kuukau-
teen törkeästä 
pahoinpitelystä. 
Pääsin samana 
päivänä vapaaksi 
2017. Se oli täy-
sin yllätys sekä 
järkytys. En ollut 
valmistautunut ollenkaan 
asiaan. Olin kokoajan ollut 
vankilassa tutkintavanki. 
Yhteensä 1 vuosi ja yli 3 kk. 
Eli enemmän kuin puolet en-
sikertalaisena. 

Vapautuminen oli shokki 
ja oikeastaan en ollut edes 
valmis lähtemään. Olin juu-
ri saanut asiani toimimaan 
vankilassa. Kävin töissä, 
suoritin valmentavan kou-
lun, kävin Suhan eli suut-
tumuksen hallintakurssia, 
kävin ensimmäistä kertaa 
säännöllisesti psykiatrisen 
sairaanhoitajan luona pu-
humassa asioistani, joita oli 
kertynyt 26 vuoden ajalta. 
Vankila oli siis ensimmäinen 

paikka, jossa sain en-
simmäistä kertaa oi-
keata apua. Vankilan 
joutumisen jälkeen en 
ole käyttänyt huumei-
ta ollenkaan enkä niitä 

kaipaa. Minulla ei koskaan 
edes ollut vieroitusoireita. 
Alkoholia olen käyttänyt 3 
kertaa hyvin pieniä määriä. 
En kaipaa ollenkaan päihtei-
tä. Selvänä on paljon parem-
pi olla. 

Alku oli todella vaikeata. Olin 
vihainen, melkeinpä aggres-
siivinen. Selvittämättömiä 
asioita oli entisten kavereit-
ten kanssa. Näiden selvittely-
jen jälkeen sain oman asun-

non ja aloitin kuntouttavan 
työtoiminnan enkä tavannut 
olleenkaan näitä vanhoja 
tuttuja. Kävin myös psykiat-
risella sairaanhoitajalla joka 
jatkoi vankilassa aloitta-
maani työtä. Halusin muut-
taa toiselle paikkakunnalle, 
koska kuukausi vapaudut-
tuani minusta tehtiin minun 
nimellä ja kuvalla lehtijuttu 

valtakunnalliseen 
lehteen.  

Hain Hämeenlin-
naan kouluun ja 
pääsinkin sinne. 
jonne muutin 

kesällä tapaamani miehen 
kanssa, mutta suhde ei kes-
tänyt. Myöhemmin minuun 
otti yhteyttä mies, jonka 
kanssa kirjoittelin vanki-
lassa ollessani. Hän istui 
itse vankilassa elinkautista. 
Yhteytemme katkesi joksi-
kin aikaa kunnes hän otti 
uudestaan yhteyttä. Jonkin 
ajan kuluttua menimme 
naimisiin vankilan kirkossa 
2018. Tästä olen saanut pal-
jon moitteita, että miksi juuri 
tämä mies, on sitä parempia-
kin vaihtoehtoja ja pystyisin 
parempaan. Siihen mulla on 
vaan yksi vastaus: Mikä voisi 
olla parempaa kuin se, että 
aidosti rakastaa ja haluaa ol-
la hänen kanssaan. Popedan 
sanoja mukaillen: ”Mä tah-
don sut tosiaan suhteeseen 
vakavaan, pitkin polkuu po-
loista rinnallasi kulkemaan. 
Elinkautistasi seurassasi 
päivästä päivään lusimaan. 
Elämäsi haaveet ja tulevai-
suuden kanssas jakamaan.” 
Tiedän millaista on olla lin-
nassa ja ihailen häntä sekä 
hänen jaksamistaan. Me mo-
lemmat ollaan vahvoja, sel-
viydytään yhdessä. Enkä koe 
olevani mikään linnaleski. Se 
on sana ihmiselle, joka ei ole 
itse ollut vankilassa ja suree 
toista eikä ymmärrä hänen 
elämäänsä linnassa. Enkä 
ole myöskään vankilavai-
mo, joka otetaan siksi, että 

siitä hyödytään jotain. Minä 
olen ihan tavallinen vaimo, 
joka näkee vähän harvem-
min miestään. Ollaan vähän 
niin kuin asumiserossa. Olen 
huomannut ettei ihminen, jo-
ka itse ei ole ollut vankilassa 
voi ymmärtää minun ratkai-
sua mennä naimisiin elin-
kautisvangin kanssa. Mutta 
en ole ymmärrystä pyytä-
nytkään. Niin kun isä sanoi 
minulle:-” minä otan itse vas-
tuun omista valinnoistani.” 

Kaiken tämän jälkeen olen 
tyytyväinen, että päädyin 
vankilaan. Se auttoi minut 
pois huonosta seurasta, 
pelasti minun hengen huu-
meilta ja väkivallalta. Ta-
pasin myös minun elämäni 
miehen. En vois olla tämän 
tyytyväisempi tällä hetkellä 
elämääni. Olen myös saanut 
apua, oppinut puhumaan 
asioista ja tunnistamaan 
omia tunteita, kehittynyt 
ihmisenä. Huomasin myös 
monen muunkin kohdalla, 
että se on ainoa paikka missä 
oikeasti pääsee katkolle niin 
et se toimii. Toki vankilas-
sakin saa huumeita jos ha-
luaa, mutta siellä on paljon 
helpompi olla ilmankin. Moni 
nainen myös kokee olevansa 
turvassa vankilassa, eikä 
välttämättä haluisi edes läh-
teä, varsinkin jos ei ole paik-
kaa mihin mennä. Edelleen 
vankeja vapautuu aika pal-
jon, joilla ei todellisuudessa 
ole paikkaa mihin mennä. 
Silloin on helppoa tulla no-
peasti takaisin vankilaan. 
Välillä itse olen miettinyt että 
vankilassa olin paljon parem-
massa kunnossa kun siviilis-
sä. Fyysisesti kuin henkises-
tikin. Ei sitä silti sinne halua 
takaisin vaikka se olisikin 
"parempi" paikka.q  

T: Jonna 

”Syyttäjä 
haki 6-8 v.”

”Popedan 
sanoja

mukaillen”

Jatkoa sivulta 14
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        vapaa-aika  

Tampereen legendaarisella 
frisbeegolf radalla 10.2.2018 
 
 

Lauantaina 10.2.2018 alkoi 
KRIS-Tampereen frisbeegolf 
harrastustoiminta mukavassa 
säässä ja avoimin mielin. Pai-

kalla oli niin KRIS-Tampereen jäseniä, 
sekä Pirkanmaan Sininauha Ry:n Villa 
Hockeyn nuoria päihdekuntoutujia. Päivä 
alkoi laji esittelyllä ja tekniikkaharjoi-
tuksilla. Hyvin pian huomattiin, ettei 
se ”friba” lentänytkään niin kuin ran-
tafrisbee. Pienten harjoitusten jälkeen 
päästiinkin itse asiaan ja heittämään Vi-
hiojan eri tasoisia väyliä joita 9 kpl siel-
tä löytyy. Tapahtumia ja kommelluksia 
sattui ja kiekkojen hukkaamiseltakaan 
ei vältytty. Päivä oli täynnä onnistumi-
sen kokemuksia sekä pieniä tunteen-
purkauksia jotka lajiin kuuluvat. Päivä 
huipentui yhden väylän kilpailuun ja 
yhteiseen ruokailuun. KRIS-Tampere 
sai kiitosta päivästä ja toiminnan aloit-
tamisesta harrastuksen parissa, ja tämä 
tuleekin jatkumaan meillä täällä Tampe-
reella niin kauan kuin asiaan innostus-
ta riittää. Kevään aikana on tarkoitus 
aloittaa niin sisä-, kuin ulkoharjoittelui-
na ja kesällä kierrämme lähiratoja niin 
arkena kuin viikonloppusin. Lisätietoja 
saa Tampereen toimintakeskuksesta. 
 

 ”Mitä on frisbeegolf? 
(Lähde frisbeegolfradat.fi)  
Frisbeegolf	on	nimensä	mukaisesti	golfia	
frisbeellä. Lajin perusperiaate on sama 

kuin	perinteisessä	golfissa.	Frisbeegolf-
radan suorittamiseen käytetään mailan 
ja pallon sijaan erilaisia Frisbee- eli lii-
tokiekkoja ja reiän sijaan kohteena on 
metallinen maalikori. 

Frisbeegolfista	on	kehittynyt	lyhyessä	
ajassa koko perheen harrastus ja suosit-
tu kesäpäivien ajanviete. Yksi merkittä-
vä	syy	frisbeegolfin	suosion	kasvuun	on	
lajin edullisuus: harrastamisen alkuun 
pääsee jo muutamalla frisbeegolf-kiekol-
la. Frisbeegolfratoja perustetaan kym-
meniä joka vuosi ympäri Suomen ja laji 
kasvaa	nopeasti.	Frisbeegolfia	voikin	pe-
lata jo useilla sadoilla eri radoilla Han-
gosta aina pohjoiseen Lappiin. Suurin 
osa frisbeegolfradoista on maksuttomia 
pelata ja ne sijaitsevat kaupunkien ja 
kuntien puisto- ja ulkoilualueilla. 

Frisbeegolfin	harrastajia	on	Suomes-
sa jo n. 80 000 ja määrä kasvaa joka 
vuosi. Laji soveltuu kaiken ikäisille, niin 
tytöille kuin pojille, miehille kuin naisil-
le. Lajin syntymaassa USA:ssa frisbee-
golfin	harrastajia	on	n.	500	000.q

Pelin tarkoitus
Frisbeegolfissa	tavoitteena	on	suorittaa	
frisbeegolfrata alusta loppuun mahdol-
lisimman	vähin	heitoin.	Frisbeegolfissa	
väylien pituudet vaihtelevat 50 metris-
tä	aina	yli	250	metriin.	Golfista	tutut	
par-tulokset vaihtelevat väylän pituuden 
mukaan par 2:n ja par 5:n välillä. 

Frisbeegolf on yksilö laji, mutta sitä 
pelataan yleensä 3-5 hengen ryhmissä. 
Aloitus heitto suoritetaan sille merkityil-
lä alueelta (tee). Seuraava heitto lähtee 
siitä kohdasta, johon edellinen heitto on 
pysähtynyt. Kullakin väylällä käytetyt 

Frisbeegolf 
päivä 

heitot sekä rangaistus heitot lasketaan 
yhteen. Lopputulos on kaikkien reikien 
tulosten summa. Pienimmän tuloksen 
saanut pelaaja on voittaja. 
•       Edullinen koko perheen harrastus. 
•       Frisbeegolf ratoja löytyy kaikista 
suurimmista kaupungeista Hangosta 
Lappiin. 
•       Laji on helppo oppia mutta vaikea 
hallita. Siksi se on erittäin koukuttavaa. 
•       Perinteiseen golfiin verrattuna fris-
beegolf on rennompaa eikä siinä ole puku 
koodeja. 
•       Liikunta paikkana frisbeegolf rata 
on yksi edullisimpia vaihtoehtoja kau-
pungeille tai kunnille. Lisätietoja eri 
radoista ja laji seuroista paikkakunnit-
tain www.frisbeegolfradat.fi ja www.
frisbeeliitto.fi sekä www.pdga.com.”) 
 
 Ystävällisin terveisin  Jani
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          kääntöpiiri  

Kääntöpiiri pyörii

”Jos on kaikki ihan sekasi nii jo se voi auttaa, että listaa 
että niin mikä kaikki?  Siitä sit aletaan valkkaan mille 
vois ja tarttis ekana tehä jottain…” –asiakas-

Kääntöpiiri on STEA:n  Silta-Valmennusyhdistys 
ry:lle rahoittama kolmivuotinen hanke, joka aloitti toi-

minnan keväällä 2017. Kääntöpiirissä tarjotaan palveluohja-
usta lyhyiltä (alle 12kk) tuomiolta vapautuville ja yhdyskunta-
seuraamuksia suorittaville asiakkaille yhden luukun periaat-
teella. Hyödynnämme jo olemassa olevia palveluja yhteistyössä 
järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelu 
Tampereella on suunnattu Tampereen seudulle vapautuneille 
ja Helsingissä oleva Kritsin työntekijämme toimii Helsinkiin 
vapautuvien kanssa. 

Mitä Kääntöpiiri on?
Kääntöpiiri on asiakkaalle vapaaehtoista maksutonta palve-

luohjausta. Voimme työskennellä tuomiota ennen, sen aikana 
ja jälkeen. Ajatuksena on etsiä ja rakentaa asiakkaan kanssa 
yhdessä hänen tilanteeseen ja tarpeeseen sopivat tukimuodot. 

Meidän asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä hankkeen 
työntekijöihin Katjaan tai Sakuun. Voit olla itse yhteydessä, tai 
pyytää yhteydenottoa vankilan henkilökunnan kautta tuomiosi 
aikana. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan ja käydään 
läpi yleisellä tasolla missä mennään, mitä on päällimmäise-
nä mielessä ja onko jokin ”tämä-tässä-heti-nyt-hoitoon-asia”. 
Meille saa kertoa itse omin sanoin asioistaan ja siitä mihin 
toivoo apua sekä tukea ja mihin ei. 

Tähän mennessä asiakkaidemme asiat ovat liittyneet esi-
merkiksi toimeentuloon, perhesuhteisiin, asuntoasioihin, kou-
lutukseen, työhön ja työttömyyteen, päihteiden käyttöön tai 
päihdehoitoon hakeutumiseen ja rikosseuraamuksiin.  Alam-

me yhdessä selvittää asioita ja miettiä tulevaisuuden suun-
taa, mitä asiakas itse haluaa tulevaisuudeltaan ja kuinka me 
voimme, tai kuka voisi, asiakkaan tilannetta kohti tavoitetta 
edistää. Mikäli asiat vaatii (kuten useimmiten vaatii ),voimme 
olla asiakkaan kanssa yhdessä yhteydessä sosiaalitoimeen , 
Kelaan, asunnonvälittäjiin, työpaikkoihin , kouluihin ja mitä 
nyt elämäntilanteeseen liittyykään. 

Iso osa Kääntöpiirin palveluohjauksesta on neuvontaa ja 
tulkkausta, ”suomennamme” virastojen päätöksiä, teemme 
yhdessä hakemuksia ja ihmettelemme ja selvitämme yhdessä 
asioita jotka selvittelyä kaipaa.( Tieto harvoin oikeasti lisää 
tuskaa, epätieto enemmänkin.) Kääntöpiiristä voi saada tuki-
jan ja apuja, mutta emme oikeastaan tee asiakkaan puolesta 
mitään, vaan teemme asiakkaan kanssa. Me neuvomme, 
kysymme, tulkkaamme ja kuljemme rinnalla.

Rikostaustaiset ihmiset kohtaavat usein ennakkoluuloja 
ja rikostaustaisilla itsellä on myös ennakkoluuloja palvelui-
den käyttöön liittyen. Kääntöpiirillä olemme osaltamme myös 
ennakkoluuloja kumoamassa ja aitoja madaltamassa mo-
lemmin puolin muureja. Meiltä voi juurikin voi olla palave-
rissa mukana se henkilö, joka kysyy asiakkaan puolesta ”ne 
tyhmältä tuntuvat kysymykset” ja toimii asiakkaan rinnalla 
auttamassa asiakasta saamaan tarpeenmukaisia palveluita. 

Ottakaahan rohkeasti yhteyttä, Katjan ja Sakun naamat 
ovat varmaan monelle Krisiläisille jo muutenkin tutut.. he 
ovat täällä taas! Helsingissä työntekijämme on Kritsillä Mari 
Koli.q

   

-Projektipäällikkö Tanja Tourunen 
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  kääntöpiiri

Kumppanuussopimuksessa 
sovitaan siitä, että Rikosseu-
raamuslaitos (Rise) ja KRIS-
Suomen keskusliitto ry (KRIS) 

tekevät yhteistyötä vapautuvien vanki-
en toimintaedellytysten parantamiseksi. 
Sopimuksen tarkoituksena on, että mo-
lemmat osapuolet noudattavat yhdessä 
sovittuja asioita toiminnan varmista-
miseksi. Sopija-puolet korostavat, että 
sopimuksen toteutumista seurataan ja 
arvioidaan jatkuvasti molemminpuolisin 
yhteistoimintajärjestelyin. 

Jäsenyhdistykset, yhdyskuntaseuraa-
mustoimistot ja vankilat sopivat alueel-
lisesti ja paikallisesti yhteistyöstä laati-
malla alueelliset kumppanuussopimuk-
set. Tätä sopimusta eli Risen ja KRIS:n 
tekemää kumppanuussopimusta tulee 
käyttää alueellisten sopimusten pohja-
na. 

•Rise huolehtii siitä, että KRIS:n alaisilla 
jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus tä-
män sopimuksen mukaiseen vankilatyö-
hön ja sitä kautta vapautuvien vankien 
yhteiskuntaan integroitumisen paranta-
miseen. 

Kahdenkeskeiset vankilavierailut tapah-
tuvat suotuisissa tiloissa ilman henkilö-
kunnan läsnäoloa. 

•Kaikki vankilaan tai yksittäiseen van-
kiin liittyvä tieto on salassa pidettävää 
tietoa. Tämä on otettava huomioon niin 
vankien kuin vankiryhmien kanssa työs-
kenneltäessä, laitosten käytävillä, muis-
sa laitoksissa sekä vapaa-ajalla. Van-
gin asioita ei saa puhua toisen vangin 
kanssa tai kuullen, eikä ulkopuolisten 
kanssa. Tieto siitä, minkä niminen vanki 
missäkin vankilassa on/tai keitä vankeja 
vankiloissa on, ei saa tulla ulkopuolisten 
tietoon. Mikäli vangin asioita on tarkoi-
tus hoitaa vangin luvalla vankilan ulko-

puolella, tähän tulee pyytää kirjallinen 
lupa vangilta. 

•Vankilatyöhön osallistuvien elämän-
tapojen tulee olla hyvänä esimerkkinä 
vangeille. KRIS huolehtii siitä, että van-
kilatyöhön ohjautuvat vain tähän tehtä-
vään sopivat henkilöt. Suositus on, että 
vankilasta vapautumisesta pitää olla vä-
hintään yksi vuosi ennen kuin henkilö 
voi saada toimiluvan vankilatyöhön. 

•Vangeille osallistuminen KRIS- toimin-
taan on aina vapaaehtoista. 

•Mikäli vankilatyötä tekevällä on sen kal-
taisia sidonnaisuuksia, kuten yhteyksiä 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, velka-
suhde tai vankilatyössä mukana olevan 
ja vangin välille muodostunut seuruste-
lusuhde, tulee siitä välittömästi ilmoittaa 
vankilan yhdyshenkilölle sekä omaan 
paikallisyhdistykseen tai keskusliittoon 
sekä jättäytyä pois vankilatyöstä. Toimi-
luvan takaisin saamisesta voi neuvotella 
sitten kun sidonnaisuuksia ei enää ole. 

Yhteistyö perustuu arvostukseen, luot-
tamukseen, vankilan säädösten ja ylei-
sesti sovittujen periaatteiden noudatta-
miseen. Mikäli yhdistyksillä ja vankilalla 
tai yhdys-kuntaseuraamustoimistolla ei 
ole keskinäistä luottamusta, toimintaa 
ei voida toteuttaa. 

KRIS:n toiminnan tarkoituksena on aut-
taa vapautuvia vankeja ja vankilasta jo 
vapautuneita vertaistuen menetelmin. 
Yhdistyksen vankilakoordinaattori ja 
vastuuhenkilöt käyvät muun muassa 
henkilökohtaisilla tukitapaamisilla van-
kilassa ja toimivat lomatukena poistu-
mislupien aikana sekä käyvät vapautu-
mispäivänä vastaanottamassa vankia 
vankilan portilta.q 

Timo Valkama

-Tahdon olla vapaa- 
 
Entiseen menoon ja meininkiin en 
halua enää palata, saatikka men-
neisyyttäni tai nykyisyyttäni salata, 
koska tämänpäivän elämässäni on 
mahtavaa kaikkia halata.  

Tahdon olla vapaa, natisutellessa 
kulunutta vanhaa lapaa ja kaivel-
la vähän omaa napaa, monella eri 
tapaa. Sais kai mullekin tulla onni, 
kun enhän oo mikään sonni ja kel-
paa myös rehellinen toimintatonni 
tai kotona akvaarioon monni. 

Sininen laguunin vesi jossa pieni 
lintunenkin pesi, katsoi rannalla 
karhu jolle maistui mesi jota oli 
pikkuisen alle desi ettei tassut au-
ringossa kesi. 

Mun elämä nykyään on ihan kivaa, 
mut sitä ei kannata kokoajan multa 
tivaa, koska saatan vaik ajella la-
da nivaa ostoksilla kannattaa lähi 
siwaa, en oo mikään nero ja mak-
suun menee yhteiskuntavero kuten 
maistuu coca-cola zero, hehheh..tai-
dankin olla oman elämäni Hero! q

-Saku

 z Kumppanuus sopimus päivi-
tettiin KRIS:n Risen välillä, jotta 
tavoitteet olisi mahdollisimman 
saman kaltaiset. 

Kumppanuus 
sopimus
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SUORASANAINEN  
HOROSKOOPPI

OINAS
Oinaat ovat itsekkäi-
tä vittupäitä, jotka 

suuttuvat joka asiasta, eivät 
ymmärrä huumoria mikäli se 
kohdistuu heihin tai johonkin 
heidän puutteisiinsa. Oinaat 
luulevat olevansa helvetin 
hauskoja ja mukavaa seu-
raa, mutta todellisuudessa 
kukaan ei pidä heistä.
Rakkaudessa oinaat ovat 
parhaimmillaan, mikäli seu-
rustelevat itsensä kanssa. Yh-
teiselosta kenenkään kanssa 
ei tule mitään, sillä oinas ei 
yksinkertaisesti pysty ymmär-
tämään, että maailmassa on 
muitakin ihmisiä kuin he.
MOTTO: "Sanoks joku jotai?"
TYÖPAIKKA: Useimmiten se 
vihatuin kersantti

HÄRKÄ
Härkä inhoaa kylmää 
ja kuumaa ja yksi-

noloa ja seuraa ja kovia ääniä 
ja liikaa hiljaisuutta... Härät 
ovat todella heikkoja ihmisiä 
sisältään, jotka valittavat joka 
asiasta. He kuvittelevat ole-
vansa vahvoja ihmisiä, mutta 
todellisuudessa he ovat var-
sinaisia jeesmiehiä ja -naisia. 
Härälle ei koskaan käy mi-
kään. Härät nukkuvat paljon.
MOTTO: "Emmää..."
TYÖPAIKKA: aina kun menet 
asioimaan jonnekin, jossa pi-
täisi saada joku hoitamaan 
asiasi jämptisti, esiin piiper-
tää koko työpaikan ainoa 
härkä, joka sanoo "kyllä" aina 

kun sinäkin sanot ja "ei" aina 
kun sinäkin sanot.

KAKSONEN
Kaksonen on niin 
vauhdikas, ettei ku-

kaan kerkeä edes tekemään 
mielipidettään tästä rasitta-
vasti vieteri-ihmisestä. Mikä-
li täpötäydessä juhlasalissa 
kuulet sen vittumaisimman 
ja kovaäänisimmän nau-
ruäänen, siellä on kaksonen. 
Yleensä hän on kertomassa 
jotain itsestään eikä edes 
huomaa, että kukaan muu 
ei naura. Mikäli haluat seu-
rustella kaksosen kanssa, 
muista laittaa hänet sähkö-
aitaukseen lähtiessäsi kotoa, 
sillä palatessasi et löydä hän-
tä mistään.
MOTTO: "Ai minä?"
TYÖPAIKKA: Mahdollisim-
man meluisa paikka, esim. 
baari.

RAPU
Rapu on koko luo-
makunnan ihmetys. 

Kukaan ei ymmärrä, miksi 
tällaisia 
ihmisiä on olemassa. Ravut 
ovat mustasukkaisia jopa 
omasta tietokoneestaan ja 
juoksuttavat mieluusti mui-
ta. Rakkaudesta ravun kans-
sa ei tule mitään, hän elää 
vain itsensä kanssa, vaikka 
kuinka kuvittelisi olevansa 
seurallinen ja sosiaalinen. 
Rapu haluaa kolmetoista 
lasta, seitsemän koiraa, vii-
si kissaa, marsun, kanin ja 
perunamaan, eivätkä edes 
hoida niitä. Usein tämä jää 
puolison harteille. Ravut ovat 
yleensä niitä, joista tulee 

vanhana erakoita ja sitä he 
tulevat ihmettelemään lopun 
elämäänsä, että kuinka he 
tähän ovat joutuneet?
MOTTO: "Kukaan ei pidä mi-
nusta!"
TYÖPAIKKA: Mikä tahansa, 
sillä ravut ovat ikävä kyllä 
usein hyvin
varakkaita, vaikka tekisivät 
mitä

LEIJONA
Usein kun leijona 
tulee huoneeseen, 

moni ajattelee - "voi vittu..!" 
Leijonat ovat kaikki itserak-
kaita, leuhkia ja kuvittelevat 
tietävänsä kaikesta kaiken. 
Leijonat osaavat mielestään 
maalata, piirtää, kirjoittaa 
ja näytellä vaikka ovat vain 
surkuhupaisia yritellessään 
jäljitellä suuria 
mestareita. Mikäli joku leijo-
na lukee tämän, hän nauraa 
suureen ääneen ja lähettää 
tämän kaikille ystävilleen hy-
vänä vitsinä ymmärtämättä, 
että se on totta.
MOTTO: "Olen jo pyrkinyt te-
atterikorkeakouluun, he eivät 
ilmeisesti 
ole vielä käsitelleet hakemus-
tani. Ovat niin häkellyksissä 
esitelmästäni, 
että haluavat käsitellä sen 
viimeiseksi ja tehdä sitten 
rauhassa päätöksen,
olenhan niin taitava vaikka 
itse sanonkinminullaonusei-
tatuttujanäyttelijäpuolellaja 
olen jne jne"
TYÖPAIKKA: Joku, jossa saa 
olla koko ajan esillä, esim. 
idols 
koelaulut

NEITSYT
Neitsyet ovat raivos-
tuttavan siistejä ja 

pilkunnussijoita. Kukaan ei 
kestä heitä kahta minuuttia 
kauempaa. Usein armeijassa 
tai vastaavissa 
paikoissa neitsyitä ammu-
taan ja uhrataan *******lle. 
Silloin moni henkilö on hel-
pottunut ja he saavat taas 
jättää märän pyyhkeensä 
sängyn päälle.
Neitsyet eivät tule toimeen 
kenenkään kanssa, eivät 
edes toisien
neitsyeiden, sillä aina jokai-
sessa ihmisessä on paran-
nettavaa ja he 
ovat epähygieenisiä.
MOTTO: "Pesiköhän tarjoilija 
kätensä käydessään vessas-
sa?"
TYÖPAIKKA: Automekaanik-
ko

VAAKA
Vaa'at kuvittelevat 
olevansa kauniita ja 

komeita, vaikka näyttävätkin
ihan homoilta ja huorilta. 
Vaa'at saavat usein huomiota 
minne tahansa
menevätkin, mutta se johtuu 
siitä, että heillä roikkuu ves-
sapaperia 
kengässä tai heidän suu-
pielissään on suklaata.
Vaaka tuijottaa koko ajan 
peiliin ja rakastaa itseään. 
Se hyvä puoli 
heissä on, että itserakkaus 
ei näy ulospäin. Ainoastaan 
se on 
raivostuttavaa, että he yrittä-
vät koko ajan saada jotakuta 
rakastumaan häneen itseen-
sä. Luoja auttakoon häntä, 

              horoskooppi

HORO’skooppi
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joka rakastuu vaakaan!
MOTTO: "Kato eiksooki hie-
no?"
TYÖPAIKKA: edustustehtävät

SKORPIONI
Skorpionit puhuvat 
jatkuvasti puhe-

kumppaninsa päälle, ovat 
käytökseltään hyökkääviä ja 
kiroilevat jatkuvalla syötöllä. 
Skorpionit pettävät kumppa-
neitaan, kusettavat pomoaan, 
kavaltavat rahaa jokaiselta, 
jonka tuntee ja potkivat naa-
purinsa koiria ja lapsia. On 
siis helppo arvata, ovat skor-
pionit rakastettavia?
MOTTO: "Haista vittu!"
TYÖPAIKKA: joku, jossa on 
tarpeeksi hölmö pomo
AUTO: vaarallinen

JOUSIMIES
Jousimiehestä et saa 
itsellesi ainakaan 

kumppania, ellei sinulla ole
tarpeeksi hyvä lenkkarit. Jou-
simies juoksee koko ajan, on-
gelmiaankin. 
Hän yleensä jättävät asiat 
muiden hoidettavaksi ja läh-
tevät itse pois.
Jousimiehet ovat piikitteleviä 
ihmisiä. He ajaantuvat yleen-
sä joka 
paikkaan, niin hyvään työ-
paikkaan kuin seurustelu-
suhteeseen tekemättä itse 
mitään, sillä ovat varsinaisia 
hannuhanhia. Tästä syystä 
moni vihaa 
heitä.
MOTTO: "Kato mitä voitin ar-
pajaisista"

KAURIS
Kauriita ei kukaan 
vihaa, sillä he teke-

vät töitä koko ajan yksinään
pommisuojassa kaukana 
häiriöstä. Ainoastaan heidän 
puolisonsa on 
jatkuvasti katkera ja vihai-
nen. Kauris ei edes huomaa. 
Hän ei yleensä huomaa edes 
sitä, että puoli kotia, lapset ja 
puoliso ovat lähteneet, ennen 
kuin on aika maksaa yhteisiä 

laskuja. Silloin kauris kyllä 
huomaa.
MOTTO: "Lasketaanpas tar-
kalleen se 10%:n tippi"
TYÖPAIKKA: oma perustama 
firma

VESIMIES
Vesimies on vitun idi-
ootti. Hän ei yleensä 

tajua mistään mitään ja 
kävelee kaikkien perässä. 
Hän kävelisi vaikka sillalta 
alas, jos joku 
kehoittaisi. Vesimies kuvitte-
lee olevansa Einstein, mutta 
epäonnistuu kaikessa pahas-
ti.
Yleensä he saavat pelkkää 
tuhoa aikaan ja sitten tulee 
joku muu ja 
korjaa jäljet (yleensä kauris)
MOTTO: "En mä huomannut"
TYÖPAIKKA: puolison valit-
sema

KALAT
Kalat ovat yleensä 
rapajuoppoja, nark-

kareita ja työttömiä. He 
esittävät loppuun asti pirteää 
ja sosiaalista, vaikka mieli on 
hautonut 
itsemurhaa jo viimeiset kol-
metoista vuotta. Kaloista 
valitettavasti pidetään, sillä 
he keksivät aina tekemistä. 
Usein he keksivät tekemistä, 
vaikka kukaan ei ole enää 
edes paikalla. Kalat ymmär-
tää vasta kolmen tunnin 
päästä, että juhlat ovat ohi. 
Siksi he ajautuvat masennuk-
sissaan juomaan, koska hän 
missasi hyvät jatkot.
MOTTO: "Meille pääsee!"
TYÖPAIKKA: kiitä onneasi jos 
on

              ajassa

HORO’skooppi
1. Tampere-talo on noin 
30-vuotias kongressi- ja 
kulttuurikeskus, joka 
tunnetaan laajalti ym-
päri maailman kansain-
välisistä tapahtumista. 
Se on myös Tampere 
Filharmonian sekä 
Muumimuseon koti.  

2. Talossa on monia 
pienryhmille sopivia 
keskustelu- ja leväh-
dyspaikkoja, joita tie-
tysti osa KRISiläisistä-
kin koe-istui. Kuvassa 
Sami, Pasi ja Meri.   

 

3. Yhtä seinää koristaa 
valtava meri-tilateos, 
joka on tehty sadoista 
paidoista. Kimalluksen 
meren aaltoihin tuovat 
paidoissa olevat nappit. 

 

4.Tampere Filharmonia 
valmistautuu vuoden en-
simmäiseen konserttiin 
12.1.2018 kenraaliharjoi-
tuksella. Edessä keskellä on 
soolosellisti Johannes Moser 
<(ikä 38, joista harjoitellut 
30 v.). Hänestä oikealla kes-
kellä kapellimestari Santtu-
Matias Rouvali (31 v.) kapel-
limestarina.    

5. Kenraaliharjoitusten suosio on kasvanut, koska illan kon-
sertit ovat loppuun- myydyt. 
KRIS Tampereen neljä ladyä 
kuitenkin onnistuivat saamaan 
liput samaksi illaksi. Kenraali-
harjoituksessa oli tällä kertaa 
yleisöä oli pari-kolmesataa.  

KRIS Kulttuuri
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                lusikko

Ratkaisu sivulla 22

Tee ja duunaa.
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YHTEYSTIEDOT:

KRIS-Tampere p. 050 435 3127

www.kris.fi

Puutarhakatu 14 (2.krs.)
FIN - 33210 Tampere
Toimintakeskuksen aukioloajat 
Ma- Pe  10-16  

Toiminnanjohtaja: 
Päivi Peltola p. 045 873 7477 
paivi.peltola@kris.fi

Toimintakeskusvastaava
Marko Rajamäki p. 045 601 7658
marko.rajamaki@kris.fi

Vankilatyö 
Vankilatyön koordinaattori: 
Markku Ollikainen 
p. 050 374 1282
markku.ollikainen@kris.fi

KRIS- jäsenlehti
Toimitus:
Pasi Immonen p. 050 435 3127
krislehti@kris.fi

             tehtäviä

Sudoku

Across

2. lihottaa
6. ei ymmärrä
8. pyörässä
10. kymppitonni
14. tullin apuna
15. ei palaa vankilaan
16. näköradio
19. edullinen
22. seilaa
23. rikas
24. tieelä
26. viina
30. kupissa
31. muokataan metallia
32. lätkä

Down

1. lentokoneessa
3. jyrsijä
4. fossiili
5. näyttää ajan
7. myy vaatteita
9. sähkö auto
11. käyttää huumeita
12. saramäki
13. avotalo
17. korvaa
18. tarjoaa avun
20. housuissa
21. iskevä laulaja
23. huhuilee
25. hölmö
27. itkettää
28. merkki
29. loiri

Siisti juttu
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                vastaukset

Across

2. KARAMELLI—lihottaa
6. IDIOOTTI—ei ymmärrä
8. SATULA—pyörässä
10. VÄISÄNEN—kymppitonni
14. KOIRA—tullin apuna
15. KARKURI—ei palaa vankilaan
16. TELEVISIO—näköradio
19. HALPA—edullinen
22. LAIVA—seilaa
23. POHATTA—rikas
24. AUTO—tieelä
26. KOSKENKORVA—viina
30. MUNA—kupissa
31. SORVI—muokataan metallia
32. HASSIS—lätkä

Down

1. SIIVET—lentokoneessa
3. ROTTA—jyrsijä
4. DINOSAURUS—fossiili
5. KALENTERI—näyttää ajan
7. HALONEN—myy vaatteita
9. TESLA—sähkö auto
11. NARKOMAANI—käyttää huumeita
12. KIVITALO—saramäki
13. VILPPULA—avotalo
17. VAKUUTUSYHTIÖ—korvaa
18. KRIS—tarjoaa avun
20. VETOKETJU—housuissa
21. TAUSKI—iskevä laulaja
23. PÖLLÖ—huhuilee
25. DORKA—hölmö
27. SIPULI—itkettää
28. ADIDAS—merkki
29. UUNO—loiri

Rikostaustaisen 
raha-asiat ja velat 
Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, mil-
laisia keinoja velkojen selvittämiseen ja 
hoitamiseen on rangaistuksen aikana 
ja sen jälkeen. 

Vankilassa tehdään vapauttamissuun-
nitelma hyvissä ajoin ennen vapautu-
mista. Suunnittelu auttaa selviytymään 
vapaudessa ja pääsemään irti entisestä 
elämäntavasta. Taloudellisen tilanteen 
ja velka-asioiden selvittämisellä on sii-
nä tärkeä merkitys. Voit lukea vapaut-
tamissuunnitelmasta lisää. 

http://www.porttivapauteen.fi/tietoa/
tietopankki/2483/vapautumisen_suun-
nittelu_ja_valmistelu 

Etene vaiheittain 
Etene raha- ja velkatilanteesi selvit-
telyssä askel kerrallaan. Velkaongel-
mien ratkaiseminen vie aikaa, mutta 
pieniltäkin tuntuvat asiat vievät asioita 
eteenpäin. Selvittämällä velkasi tiedät, 
mikä rahatilanteesi on todellisuudes-
sa. Sen jälkeen ratkaisua on helpompi 
lähetä etsimään. 

Pyydä apua 
Talous- ja velka-asioissa saat apua Ta-
kuusäätiön maksuttomasta Velkalin-
jasta puh. 0800 9 8009 tai voit keskus-
tella tilanteestasi myös Kysy rahasta 
-chatissa. Voit myös varata ajan oman 
kuntasi talous- ja velkaneuvontaan. 
Lisäksi löydät sivuiltamme lisätietoja 
paikosta, joista voit hakea. 

https://www.takuusaatio.fi/hae-
apua/apua-talous-ja-velkaongelmiin 

portti vapauteen lehti 

Takuu säätiön teksti 

Oikaisu: Viime numerossa artikke-
liin Vankirahoihin tulee uudistuksia 
jäi lähdetieto merkitsemättä joka 
oli Lehti vangeille Portti vapauteen 
julkaisusta.

Väärin ymmärretyt
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Yhdistyksen toimintaa, työtä ja toiminnan tavoitteita 
voit tukea liittymällä yhdistykseen kannatusjäseneksi. 

Liittyminen on helppoa suorittamalla vapaaehtoisen kanna-
tusjäsenyysmaksun tilille NORDEA FI33 1146 3001 07767. 
Liitä mukaan yhteystietosi, puhelinnumerosi ja sähköpos-
tiosoitteesi, jotta voimme lisätä Sinut postitus- ja tiedotus-
listallemme.

Kaikki vapaaehtoislahjoitukset ovat painonsa arvosta kul-
taa ja tervetulleita.q

Brodeerausta, mainos ja liike-
lahjoja, tarra-teippi sekä tekstiili-
tuotteita.  Yksittäisostoista -15%.

KUVATIKKAUS sekä PAITAPAINO
Tullikatu 10, 33100 Tampere. p. 03-253 5965

Esittämällä KRIS-jäsenkortin 
seuraavissa paikoissa, saat:

Liity kannatusjäseneksi

 ”Urheiluruutua KRIS-hengessä"
KRISin jäsenkortilla -10% alennus fanituot-
teista, paitsi Ilveksen ja Tapparan.

Rautatienkatu 25 A, vanha asematunneli
Puh: 040 0530068
meili: asiakaspalvelu@finaali.net
nettisivu: www.finaali.net

FAFA´S
KRISin jäsenkortilla -10% alen-
nus kaikista ruoka-annoksista.

p.09 731 04 616 Aleksanterinkatu 29  33100 Tampere

Kuntokeskus Wolf
kuukausikortista alennusta -11€ 
(normaalisti 52€) KRIS:in jäsenille 

jäsenkortin esittämällä vain 41€

Hallituskatu 16, 33200 Tampere, Suomi
P.+358 20 7933090

Hiusten leikkausesta tai vaikka hurling 
kurlingista -10% (ei koske perusleikkausta) 

Hallituskatu 13, 33200 Tampere p:+358 
50 570 8694

                 ajassa

KRIS YRE-seminaarissa

Aiheena oli:

Päiväni lainrikkojataustaisena asiakkaana
Kake ja Suski ovat tavanneet Blockfesteillä vuonna 
2015, ja heidän yhteiseloaan värittävät alkuvaiheessa 
päihteet ja rikokset. Nyt Kake on päässyt vankilas-
ta, ja hänet on valittu opiskelemaan lähihoitajaksi. 
Suski on kotona pariskunnan lapsen kanssa. Van-
hemmuus, Masennus, Retkahdus, Lähisuhdeväki-
valta, Mustasukkaisuus, Turvakoti, Lastensuojelu, 
Perhetyö
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