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KRIS- Yhdistys on vuonna 2004 perustettu riippumaton yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on auttaa ja opastaa vankeudesta va-
pautuvia ja vielä vankilassa olevia muutoshaluisia ihmisiä rikoksettomaan ja päihteettömään elämään.
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Tervehdys!
Pitelet kädessäsi uudistunutta lehteämme. Mitä uutta lehdessämme sitten 
oikein on?

Uudistumisen myötä paikallisyhdistykset esittelevät toimintaansa 
aikaisempaa laajemmin ja monipuolisimmin. Paikallisyhdistyk-
sille on lehdestä varattu enemmän palstatilaa, jolloin paikallis-
yhdistykset tuottavat myös enemmän ajankohtaisempaa tietoa 

toiminnastaan.
Yksi periaatteistamme on yhteisvastuullisuus. Tämä tarkoittaa lehdes-

sämme sitä, että yhdessä otamme sisällöllistä vastuuta ja huolehdimme 
siitä, että paikallisyhdistykset saavat ääntään enemmän kuuluviin.

Lehden valtakunnallistumisen myötä laajennamme levikkiämme jokai-
sen paikallisyhdistyksen alueella ja yhdistyksen lähellä oleviin vankiloihin 
sekä yhteistyötahoillemme.

Mitä muuta uutta lehti tulee tarjoamaan tulevaisuudessa jääkin nähtä-
väksi seuraavissa numeroissa. Lehti tulee jatkossakin ilmestymään neljä 
kertaa vuodessa paperisena sekä sähköisenä.

Keskusliitossa on myös uudistuksia tämän vuoden osalta koulutuksien 
järjestelemisien suhteen meneillään juuri nyt. Valtakunnallisia koulutuksia 
järjestetään Tampereella edelleen kaksi kertaa vuodessa. Uudistuksena 
koulutuksissa on se, että suunnittelemme paikallisyhdistyksissä tarpeen 
mukaisen teemakoulutuksen yhdessä ja pidämme koulutuspäivän pai-
kallisyhdistyksissä ympäri Suomea. KRIS työn vaikuttavuudesta tulemme 
antamaan valtakunnallista tilastoa seuraavassa julkaisussa.

Kesää kohti mennään ja yhdistyksemme valmistelevat vuosikokousasioi-
ta. Vuosikokouksissa käsitellään lakisääteiset asiat ja esitellään vuosiker-
tomus sekä suunnataan katseet seuraavaan vuoteen. Varsinaiset jäsenet 
voivat vaikuttaa vuosikokouksissa mm. hallitusten jäsenten valintaan ja 
jäsenmaksun suuruuteen. 

Kevät on myös toukokuussa STEA:lta avustushakemusten uusien pro-
jektien hakuaika. Nähtäväksi jää mitä mahdollisesti uusia projekteja tai 
työmenetelmiä paikallisyhdistykset ja keskusliitto tulevat hakemaan. Lo-
pullinen päätös uusista myönnetyistä projekti hakemuksista tulee tietoon 
joulukuussa.

Ole siis kiinnostunut paikallisyhdistyksen toiminnasta ja tule mukaan 
tekemään yhteistyötä paikallisyhdistyksen elinvoimaisuuden eteen. Yh-
dessä olemme enemmän ja vältymme siltä, että liikaa hoidettavia asioita 
kasaantuu muutaman ihmisen harteille. Auttamalla muita tulet myös itse 
autetuksi! q

Timo Valkama
toiminnanjohtaja
KRIS- Suomen keskusliitto ry
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Mitä on KRIS?
KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) on kansainvälinen liike, joka tarjoaa monipuolista apua ja 
tukea silloin kun apu on eniten tarpeen. Tavoitteena on rikoksesta tuomittujen selviytyminen rangaistuksen 
päättyessä ja niiden nuorten auttaminen, joilla on riski ajautua rikosuralle. Yhdistys on poliittisista puolueista, 
uskonnoista ja muista aatesuunnista riippumaton. Erityislaatuiseksi kansalaisjärjestön tekee se, että entiset 
vangit perustivat oman yhdistyksen ja aloittivat toiminnan.

Kaikki toimintamme perustuu neljään periaatteeseen:
PÄIHTEETTÖMYYS
REHELLISYYS/Rikoksettomuus
TOVERUUS
YHTEISVASTUULLISUUS

Näistä periaatteista syntyy yhteisyyden kokemus, jonka varaan koko toimintamme perustuu. Näiden periaat-
teiden noudattamista odotamme myös kaikilta toimintaamme osallistuvilta.

KRIS- yhdistykset ympäri Suomea, tarjoavat monipuolista tukeaan paikallisyhdistysten toimintakeskuk-
sissa sekä oman alueensa vankiloissa. Toimintakeskukset toivottavat ihmiset tervetulleeksi ja tarjoavat moni-
puolista tukeaan kaikille joilla on halu muutokseen, halu jättää päihdekäyttöön ja rikoksiin altistava elämä. 
Toimintakeskukset noudattavat nollatoleranssia suhteessa kaikkiin päihdyttäviin aineisiin. Näin turvataan 
positiivinen, muutokseen mahdollistava ja vastuullinen toimintaympäristö kaikille. 

Vankilatyössä tukemme alkaa heti ensimmäisestä vangin yhteydenotosta. Jokainen vankilatyötä tekevä 
KRIS:n tukihenkilö on myös vapautunut aikanaan ja tietää, mitä haasteita vapautuminen ja uudenlainen 
elämäntapa tuovat tullessaan. Yhteydenpito jatkuu koko vankilassaoloajan ja tulemme vapautuvaa portille 
vastaan. 

Toimintakeskukset ottavat vapautuvan vangin vastaan. Alamme yhdessä vapautuvan kanssa rakentaa 
toimivaa tukiverkostoa, joka muodostuu yhteistyökumppaneista ja alueen muista toimijoista.
KRIS tarjoaa sinulle vertaistuen, kokemuksensa, tietonsa ja luottamuksellisen yhteydenpidon. Tuemme sinua 
jo muutaman kuukauden ennen vapautumista, vapautumishetkellä sekä sen jälkeisinä, kriittiseksi tietämi-
nämme päivinä ja viikkoina. Myös tästä eteenpäin KRIS tarjoaa eri toiminnoissaan sinulle mahdollisuuden 
jatkaa uudenlaista elämäntapaa vertaistesi joukossa.

Toiminnallamme on kolme päätavoitetta:
Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen.
Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen.
Yhteiskunnan rakenteisiin ja asenteisiin vaikuttaminen.

Tavoitteisiimme pyrimme monipuolisella ja kokonaisvaltaisella työotteella. Menetelminä käytämme työssämme 
periaatteidemme ohella kokemusasiantuntijuutta ja ammatillista työotetta.

Työmme osa-alueet:
Vankila- ja avotyö
Toimintakeskustyö
Projekti- ja hanketyö
Perhe- ja naistyö ja erityisnuorisotyö,
Vapaa-ajan toiminnot: liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoiminta 

KRIS-Suomen-keskusliitto ry
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 z KRIS-Tampere aloitti toimin-
tansa uusissa tiloissa maa-
nantaina 4.3.2019 Hatanpään 
teollisuustalossa. Uusia toimiti-
loja etsittiin pitkin talvea, kun-
nes sopivat lopulta löytyivät. 
Sijainti mietitytti monia, mutta 
yhtäkään soraääntä muuton 
suhteen ei kuitenkaan tullut. 

Helmikuu meni toimintakeskuk-
sella pakkaamisen ja kaappien 
tyhjentämisen merkeissä, kun 
uudet toimitilat Hatanpääl-

lä todettiin sopiviksi ja muuttoaikataulu 
lyötiin lukkoon. Toimintakeskusta pyö-
ritettiin helmikuun viimeisiin päiviin asti 
normaaliin tapaan ja kävijätkin osallistui-
vat pakkaamiseen. Keskiviikkona 27.2 toi-
mintakeskus suljettiin kolmeksi päiväksi, 
jotta varsinainen muuttourakka saatiin 
aloitettua.

Verta, hikeä ja pizzaa
Torstaina 28.3 muuttoauto ajoi Puutarha-
kadun porttikongin eteen ja ensimmäisiä 
laatikoita alettiin heti kantamaan autoon. 
Päivällä alkanut lumisade ei paljon tahtia 
hidastanut ja päivän aikana saatiin lastat-
tua yhteensä kaksi isoa kuormallista tava-
raa ja purettua ne uusiin tiloihin.  Vaikka 
muutama haaverikin mahtui mukaan, riit-
tivät onneksi laastarit paikkaukseen. Lähi-
pizzeriasta haettiin muuttoporukalle ruo-
kaa välissä ja sen voimilla jaksettiin tehdä 
pitkä päivä. Perjantai käytettiin muuttota-
varoiden järjestelyyn uusissa tiloissa, jotta 
maanantaina oli helppo aloittaa toiminta-
keskuksen arki. 

Ensimmäiset viikot

Ensimmäinen viikko uusissa tiloissa meni, 
kuten missä tahansa muussakin muutos-
sa, siihen että laatikoita purettiin ja tavarat 
etsivät paikkaansa. Uusissa tiloissa halut-
tiin panostaa myös viihtyvyyteen muun 

muassa viherkasveilla ja koristetyynyillä 
(muillakin kun kahden jääkiekkojoukkueen 
logoilla varustetuilla). Pikkuhiljaa toiminta-
keskuksen arki on alkanut tasaantumaan 
normaaliksi ja uudet tilat ovat juuri meidän 
näköisiä. Vaikka kiitoksia on jo muuttopo-
rukalle sadellut varmasti, voidaan tässä 
yhteisesti vielä antaa iso kiitos kaikille 
muuttoon osallistuneille. Jälleen kerran 
KRIS:n ajaton teema käy toteen: Yhdessä 
pystymme, yksin emme. q

Teksti:Jaana
Kuvat:Pasi

KRIS-Tampere ry
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Ovet 
avoinna 

Keskiviikkona 24. 4.2019 
KRIS-Tampereen toi-
mintakeskuksella vie-
tettiin avoimia ovia ja 

juhlittiin samalla 15-vuotista tai-
valta. Toimintakeskuksen uusiin 
valoisiin tiloihin toivottiin viher-
kasveja luomaan viihtyisyyttä ja 
nyt mietitään paikkoja kaikille.

Neuvottelutilaan oli koottu va-
lokuvista tehty diaesitys, johon oli 
kerätty muistoja vuodelta 2005 
saakka. Monet kävivätkin ihaile-
massa ja myös hieman herkisty-
mässä muisteluita.

Juhlissa kävi vieraita sekä kau-
kaa että läheltä ja uusia toimitiloja 
ihailtiin kierroksen yhteydessä ja 
tarjoilut maistuivat kaikille. 

Kiitos kaikille 15 vuoden mat-
kasta. Tästä on hyvä mennä kohti 
toista samanlaista. q

Teksti:Jaana
Kuvat: Onna

KRIS-Tampere ry
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Reetta
Aloitin tämän vuoden alussa KRIS-Tampere ry:n vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattorina. 

Maaliskuussa 2018 alkanut STEA:n rahoittama 
KRIS-Tampere ry:n vapaaehtoistoimijoiden ja 
vertaistukihenkilötyön koordinointi- ja kehittä-
mishanke on taas potkaistu käyntiin. Hankkeen 

koordinaattorina aloitti vuoden 2019 alussa Reetta Alenius. 
Reetta on aiemmin toiminut Tampereen vastaanottokeskuksen 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina sekä suunnittelijana 
kokemusasiantuntijoita kouluttavassa Surevan kohtaaminen 
-hankkeessa.  
Kolmevuotisen hankkeen tarkoituksena on kehittää, organisoida 
ja vahvistaa KRIS-vapaaehtoistyötä. Hankkeen aikana pyritään 
lisäämään ja parantamaan KRIS-Tampereen vapaaehtoisille tar-
jottavaa tukea koulutuksia lisäämällä, virkistäytymispäivillä, 
ryhmätapaamisilla sekä yksilöllisillä tukikeskusteluilla. Vapaa-
ehtoiset ovat tärkeä osa KRIS-Tampereen toimintaa. Valtaosal-
la vapaaehtoisistamme on päihde- ja lainrikkojatausta, mutta 
meillä voi toimia vapaaehtoisena myös ilman omaa kokemusta 
päihdeongelmasta tai vankiloista.
Hankkeen aikana luodaan koulutusmallit joiden pohjalta kou-
lutuksia järjestetään vuosittain. Yleinen vapaaehtoistoiminnan 
koulutus Nauha ry:n kanssa ja tukihenkilökoulutus Vikto ry:n 
ja Samaria Groupin kanssa on jo toteutettu. Kesäkuussa jär-
jestetään A-Killan ja A-klinikan kanssa ensimmäinen kokemus-
asiantuntijakoulutus. 
KRIS-Tampereen vapaaehtoistoiminnan tavoite on tukea, kan-
nustaa, kuntouttaa ja palkita vertaisia vapaaehtoisia. Sen on 
tarkoitus myös toimia sillanrakentajana päihde- ja lainrikkoja-
taustaisen ja yhteiskunnan välillä sekä lieventää yhteiskunnal-
lista asenneilmapiiriä ja lisätä ymmärrystä päihdeongelmista 
ja rikollisuudesta. Vapaaehtoisille, joilla ei ole päihde- tai lain-
rikkojataustaa, KRIS-Tampere tarjoaa osallisuutta, mukavaa 
toimintaa ja mahdollisuuden hyvän tekemiseen. q

Tapani 

Hei! Olen Tapani, 26-vuotias lahtelaismies. Aloitin maa-
liskuun alussa KRIS-Tampere ry:llä opiskelemaan op-
pisopimuksella lähihoitajaksi. Tulen siis olemaan osa 
tätä porukkaa seuraavat kaksi ja puoli vuotta. Hanke 

on STEA:n rahoittama projekti kouluttaa vertainen, jolla on oma 
päihde- ja rikostausta.

Lyhyt esittely minusta: Minulla oli suhteellisen normaali lapsuus, 
perheeseen kuului äiti ja isoveli. Satunnaisia viikonloppukokeiluja 
oli nuorena pilven ja kaljan kanssa, mutta ne eivät koskaan olleet 
se ”mun juttu”. Aloitin päivittäisen päihteiden käyttöni laillisten 
kipulääkereseptien kautta 17-vuotiaana. Onnettomuuden seu-
rauksena sain lukion aikana paljon vahvoja opiaatteja ja ajatte-
lin heti, että näitä täytyy saada mahdollisimman paljon. Muutin 
18-vuotiaana omaan asuntoon ja menin lukion jälkeen töihin rak-
salle. Siellä rikoin itseni uudelleen ja jäin sairaslomalle.

Siitä lähti todella pakkomielteinen syöksykierre huumeiden kans-
sa, jossa tuhosin kaikki mahdolliset sosiaaliset suhteet enkä enää 
hallinnut elämääni mitenkään. Vuonna 2015 menin ensimmäi-
seen kuntoutukseen, jonka jälkeen pysyin puolitoista vuotta puh-
taana. Retkahdin ja käytin taas vuoden. Päätin että nyt teen aivan 
kaiken, jotta pysyisin puhtaana. Kävin Villa Hockeyn huume-
kuntoutuksen, muutin Tampereelle ja jätin aivan kaiken vanhan. 
En päivääkään ole katunut päätöstä aloittaa puhtaalta pöydältä. 
Nyt olen pysynyt perusasioissa, eli olen käynyt paljon ryhmissä, 
salilla ja avannossa. Elämä on alkanut pikkuhiljaa kantaa ja olo 
on parempi kuin koskaan ennen.

KRIS:in arvomaailman ja yhteisöllisyyden koen tärkeiksi ja siksi 
olikin lottovoitto saada tämä työmahdollisuus. Odotan innolla mitä 
kaikkea pääsemme yhdessä tekemään ja kokemaan.q

KRIS-Tampere ry
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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

YHTEYSTIEDOT:
KRIS-Tampere ry p. 050 435 3127
www.kris.fi
Hatanpään valtatie 34 D 108
FIN - 33100 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

HUOM! 2019 KRIS toimintakeskus on avoinna 
Joka toinen tiistai 10-18 (parilliset viikot)

Perhe- ja läheistyön ohjaaja:
Leena Uhtakari p. 0504654295
Leenauhtakari@kris.fi

Vapaaehtoistyö
Reetta Alenius p.  045 8070261
reetta.alenius@kris.fi

Ohjaaja:
Tapani Saavalainen p. 050 4760046
Tapani.saavalainen@kris.fi

KRIS- jäsenlehti
Toimitus:Pasi Immonen p. 050 410 9267
krislehti@kris.fi

KRIS-Tampere ry

KRIS Tampereen
Toimintaa rahoittamassa
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Roni elämän tarina

Olen Roni ja tällä hetkellä 
24-vuotias. Olen käyttänyt 
nuoresta saakka päihteitä ja 
ollut myös lyhyen aikaa van-

kilassa. Lapsuuteni oli normaali ja hy-
vä, mutta ajauduin tielle josta oli vaikea 
päästä pois kun tutustuin päihteisiin. Olin 
yläasteella ja elämäni oli jo valmiiksi eri-
näisistä syistä huono. Perheessä ei ollut 
mitään vikaa, mutta silti koin itseni todel-
la yksinäiseksi ja että en kuulu normaali-
nuorten joukkoon. Toivoin olevani erityis-
laatuinen mutten kuitenkaan ollut sitä. 
Olin vain pikkukaupungin poika jolla oli 
suuria unelmia. Ja vaarallinen yhdistelmä 
intoa ja aina mukaan kaikkeen mukaan 
menevän kiltin pojan kompleksia johtivat 
hyvinkin nopeasti siihen, että päihteet tu-
livat kuvioihin. 

Aloin juomaan ja polttamaan pilveä. Sil-
loin, kun näitä ei ollut saatavilla, tulivat 
lääkkeet tilalle ja jäinkin todella nopeasti 
kipulääkekoukkuun. Ajattelin että tämä 
on se elämä, jota haluaisin elää ja että nyt 
tunnen kuuluvani johonkin porukkaan, 
vaikka loppujen lopuksi se ajoi vain syvem-
mälle rikoksiin ja aineiden käyttö lisään-
tyi.  Kun olin ammattikouluikäinen, aloitin 
suonensisäiset huumeet ja muutin yksin 
asumaan.  Ensimmäisistä parista kuukau-
desta omassa asunnossa asumisesta on 
vain hataria muistikuvia. Päihteidenkäyttö 
lisääntyi koko ajan ja sen mukana tulivat 
myös niihin liittyvät ongelmat. Omasta 
mielestäni olin aluksi sosiaalinen käyttäjä, 
mutta lopulta olin vain yksin kämpässäni 
ja käytin. 

Välillä teimme murtoja eri paikkoihin.  
Tämä sai naapurieni kiinnostuksen herää-
mään ja ei aikaakaan, kun sain häädön. 
Muutin Stoppi- nuorisoasuntolaan, jossa 
meno vain yltyi. Päihteiden käyttö oli jo 
ollut valmiiksi hallitsematonta ja elämän 
synkkyys vaikutti ylitsepääsemättömältä. 
Ryöstin jopa kyseisen asuntolan ja jäin 
kiinni siitä. Olin kuitenkin välinpitämä-
tön ja ajattelin, että näin nyt vaan pitää 
tehdä, jotta selviän. Jonkin ajan päästä 
lensin ulos tästäkin tukiasuntolasta, kos-
ka käytökseni ja päihteiden käyttö olivat 
jo todella iso ongelma.

Lähdin täysi-ikäisenä katkoille useaan 

otteeseen ja kävin psykiatrisilla osastoil-
lakin, muttei mikään saanut käännettyä 
suuntaani ainakaan parempaan.  Halusin 
vain helpoimman tien ulos ja se vaikutti 
silloin olevan päihteet.  Lopuksi lähdin jopa 
pois Suomesta Afrikkaan, mutta edes sieltä 
en saanut muuta kuin hyviä ystäviä. Pääni 
seurasi sinnekin perässä ja käytin samaan 
malliin. Afrikasta tultuani muutin Raumal-
le, mutta en pysynyt siellä kovinkaan kau-
an.  Vietin aikaa koko ajan vanhalla paik-
kakunnallani enkä tuntenut ketään sieltä. 
Pakkomielle päihteisiin oli kova, joten läh-
din kokonaan takaisin vanhalle kotipaikka-
kunnalle. Turussa asui muutama tuttu ja 
serkku ja sainkin sieltä asunnon päihteiden 
käyttäjille tarkoitetusta asuntolasta.

Katko ja kuntoutukset jatkuivat ja ohes-
sa käytin erilaisia aineita. Olin jo tuolloin 
todella väsynyt tapaani elää ja toivoin, että 
pääsisin eroon päihteistä tai että tulisi to-
della suuri muutos, jotta ei lähtisi henki ja 
voisin elää normaalisti. Yrityksiä oli monia, 
mutta mikään ei tuntunut auttavan. Läh-
din Turusta taas yhteen kuntoutukseen, 
mutta keskeytin sen ja sanoin hakevani 
korvaushoitoon. Pääsinkin siihen joitain 
kuukausia myöhemmin ja se oli silloin 
mielestäni ainut ratkaisu. Hoidon aikana 
käyttöni jatkoi, kunnes A-klinikka katkaisi 
hoidon. Sen jälkeen olin ihan varma, etten 
käyttäisi opiaatteja enää, mutta jäin pa-
haan bentsokoukkuun.  Vedin vieroitusoi-
reet pois päihteillä, jonka jälkeen halusin 
niistä eroon joten yritin taas vaihtaa ainet-
ta. Se oli alusta saakka tuhoon tuomittu 
idea ja ehkä tiesinkin tämän, mutta en 
keksinyt muuta ratkaisua. Olin palannut 
taas entisellä kotipaikkakunnallani ja vedin 
samaan malliin. Olin käynyt läpi katkoja ja 
muutamissa vertaistukiryhmissä, mutta en 
pystynyt vain ajattelemaan mitä voisi olla 
elämä ilman päihteitä.

 Pelkäsin elämää sen omilla ehdoilla, jo-
ten en halunnut miettiä edes kokeilevani si-
tä. Vuoden 2018 alussa jouduin vankilaan. 
Siellä olin ensin hirveissä vieroitusoireissa. 
Kinusin päästä takaisin korvaushoitoon, 
mutta en päässyt. En halunnut lääkkeitä 
mutta käytin vielä kamaa sielläkin. Kun lo-
petin, jokin sai minut miettimään että mitä 
oikein pelkään ja miksen voisikin yrittää 
jotain muuta kuin että toistan samaa kaa-
vaa.  Yksi käyttökavereistakin sanoi, että 
olet hetken tauolla ja tulet taas takaisin 
käyttämään. Vankilan jälkeen käytin päi-
vän ja menin taas kuntoutukseen, jossa 

olin vajaan kuukauden, kunnes lensin ulos 
kun kaverini lähetti minulle lääkkeitä, joita 
vedin toisen kuntoutujan kanssa. 

Poliisisaattue haki minut yöllä ja käskin 
heidän jättää minut kaupunkiin. Istuin yön 
baarissa ja jossain vetoluukussa. Aamulla 
oloni selveni ja hyppäsin bussiin ja lähdin 
kohti Turkua. En ollut ikinä käytöstä saa-
nut mitään niin syvää ja viiltävää tuskaa 
kuin silloin ja häpeä oli kova. Selailin pu-
helintani ja löysin Salon katkon numeron.  
Soitin sinne, kerroin tilanteeni ja menin 
suoraa reittiä sinne.  Siellä olin reilut kak-
si viikkoa ja sain jotenkin motivaation, että 
nyt haluan muuttua.  

Kävin AA:ssa joka päivä katkolta, kos-
ka tiesin jo edellisestä kuntoutuksesta 
että ryhmät on voima joka auttaa minua 
eteenpäin. Ajattelin, että näitä en voi jättää 
ja otin niistä happea ja se toimi ja toimii 
vieläkin. Siirryin Villa Hockeyn nuorten 
huumekuntoutukseen, jossa hoidin, hioin 
ja valmistelin itseäni neljä kuukautta, jotta 
voisin saada elämän alkamaan ilman päih-
teitä ja tehdä elämästäni sen näköisen että 
olen	tyytyväinen.		En	ole	kovin	fiksu,	mutta	
sen tiedän että päihteet johtavat aina minut 
samaan pisteeseen johon en vain enää ha-
lunnut. Tahdoin vakavasti muuttua, joten 
lupasin itselleni että teen mitä vain ettei 
minun tarvitse enää käyttää. Jotenkin se on 
toiminut tähän päivään saakka ja nyt olen 
ollut KRIS-Tampereella työkokeilussa viiti-
sen kuukautta. Täältä olen saanut saman 
asian, mitä ryhmistä. Minua ymmärretään 
ja minä ymmärrän muita.  Voin jakaa oman 
tietoni ja käyttää tätä taitona.  Kaikki on 
mahdollista, jos vain on valmis tekemään 
töitä sen eteen.  Pidän KRIS:n periaatteista 
ja hengestä, koska täällä koen itseni hyväk-
sytyksi kaikkien vikojeni ja hyvien puolieni 
kanssa. 

Voin myös auttaa muita, joilla on sa-
mankaltaiset lähtökohdat kuin itselläni ja 
valmistautua siihen, mitä haluan tulevai-
suuteeni. KRIS on minulle tärkeä myös, 
koska treenaan paljon ja täältä pääsen 
pelaamaan futsalia ja muita urheilulajeja. 
Kaikki tämä mitä teen nyt, on todellakin 
ollut vaivan arvoista. Helppoa se ei todel-
lakaan ole ollut ja asiat voivat välillä vai-
kuttaa todella ylitsepääsemättömiltä, mutta 
silti en olisi valmis vaihtamaan nykytilan-
nettani mistään hinnasta.  Joten kiitos 
tästä kuuluu Villa Hockeyn huumekunto-
ukselle ja KRIS-Tampereelle.q

KRIS Selvitymis tarina

Elämää sen
omilla ehdoilla



10

KRIS jäsenlehti

KRIS-Satakunta ry

KRIS Satakunta ry muutti!

KRIS-Satakunta ry
KRIS Satakunnan toimintakeskus on Liisankatu 10 , Pori
Toimintakeskus auki ma-pe klo 10-15
Yhteystiedot toiminnanjohtaja Minna Wahlman 0449896944, 
minna.wahlman@kris.fi
Ohjaaja Aki Stenroos 044 236 1410, satakunta@kris.fi

KRIS-Satakunta ry

Vuosi sitten maaliskuussa avattiin Satakunnan ensim-
mäinen toimintakeskus Poriin. Kun remonttia tehtiin 
ja huonekaluja sisään kannettiin, oli vain kova toive, 
että pian sohvat täyttyisivät uusista krisiläisistä. En 

voinut edes kuvitella millaisella vauhdilla KRIS-Satakunnan toi-
minta lähti käyntiin! Jo ensimmäisenä vuonna eri kävijöitä oli 
yli 200 ja kaikki toiminnalliset tavoitteet saavutettiin ; toiminta-
keskus avattiin, vankilatyö käynnistettiin ja nuorten tapaamiset 
alkoivat. Tuettiin läheisiä ja vankilaan lähtijöitä. Pian edessä oli 
positiivinen ongelma - mistä isommat tilat 55;n neliön tilalle?
Jo ensimmäisen kiinteistövälittäjän yhteydenoton myötä löy-
simme upean yli 200 neliön tilan Liisankadulta. Mikä paras-
ta , yläkerrassa sijaitsee tärkeä yhteistyökumppanimme Porin 
yhdyskuntaseuraamustoimisto. Vastapäätä taas on kaupugin 
kohtaamispaikka Positiimi sekä Porin Sininuha ja Tuetusti tu-
levaisuuteen hanke , jossa myös  tuetaan  rikostaustaisia henki-
löitä. YKS toimiston virkailija kutsuukin aluetta leikkisästi ”Porin 
krimin kampus.”

Tänä päivänä toiminnassa on päivittäin 5-20 kävijää. Uusia 
tulijoita on joka kuukausi. Koevapaudet ovat alkaneet vankila-
työn myötä. Vertaisia halutaan yhteistyöhön ja kertomaan omaa 
kokemusta toipumisesta. Omaa vaki porukaa on lähemmäs 20. 

Toimintakeskuksessa on monen palautteen mukaan hyvä hen-
ki- sinne on helppo tulla ja liittyä porukkaan. Niin moni joka on 
aikaisemmin kokenut ulkopuolisuuden tunnetta - on löytänyt hen-
genheimolaisia - itseni mukaan lukien.

Kun joskus 9 vuotta sitten seisoin street soccer kentän laidalla 
laskemassa maaleja asunnottomien fudisturnauksessa ja ihas-
telemassa KRIS-Tampereen yhteishenkeä , en vielä tiennyt,  että 
joku päivä kuskaan omaa jengiä SM -turnaukseen. Kiitollisena ja 
ylpeänä tästä meidän jengistä voin todeta,  että haaveet on tehty 
toteutettaviksi. q
Tervetuloa meille!
Palveluksessanne,
Minna, toiminnanjohtaja KRIS - Satakunta ry
Minna Wahlman
toiminnanjohtaja
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Mun nimi on Tino ja mä oon 
melko tavallisesta perheestä 
Musasta. Isä oli muutaman 
vuoden vankilassa, kun mä 

olin ala-asteikäinen. Mun tapa katsoa 
maailmaa on ollut aina hyvin itsekeskei-
nen, loukkaantunut ja katkera. Muistan 
esimerkiksi vieläkin, miten eskarissa toi-
nen poika rikkoi mun hiekkalinnat. Kun 
isä joutui vankilaan niin käänsin ajatuk-
sissani senkin itseeni, ajattelin etten ollut 
riittävän kiltti, reipas tai hyvä koulussa ja 
siksi vanhemmillani on vaikeaa ja isä joutui 
vankilaan. Pelkäsin päivittäin, että meidän 
perheelle sattuu jotain.

Koulussa mulla oli tärkeitäkin kavereita 
ja meillä oli hauskaa. Tunsin kuitenkin jos-
tain syystä oloni ulkopuoliseksi, erilaisek-
si ja epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. 
En osannut puhua omista ajatuksistani, 
joten keksin oman mielikuvitusmaailmani 
todellisen maailman rinnalle. Milloin olin 
hoppari, milloin hevari, en ollut tyytyväinen 
omaan olotilaani joten yritin muuttaa iden-
titeettiäni joksikin toiseksi. Olin usein lint-
saamassa tai jälki-istunnossa. Käytökseeni 
tuli sen lisäksi mun asenteen vuoksi muita 
häiriöitä; varastin koulusta polkupyöriä, 
kun mun omasta pyörästä oli takarengas 
puhki. Varastelin muiden taskuista rahaa 
koska ne pelasivat jääkiekkojoukkueessa 
missä mä oisin halunnut pelata.

Ala-asteen lopussa ja yläasteen alussa 
tuli erilaiset päihteet. Alkoholi, tupakka ja 
kannabis. Poltin kannabista aina kun mah-
dollista, suurimman osan ajasta päivittäin 
14-vuotiaasta saakka. Poltin sitä katkai-
suhoidoissakin enkä hahmottanut sitä 
huumeeksi ennenkuin luulin kahden kuu-
kauden ajan, että naapurit äänittää ja va-
lokuvaa mua. Edes terapiassa en kertonut 
polttavani, niin addiktoitunut olin siihen ja 
se oli osa mun luonnetta. Yritin myös jos-
kus myydä huumeita mutta olin huono sii-
nä koska tykkäsin paljon enemmän käyttä-
misestä. Lähestulkoon aina humalassa olin 
jonkin sortin ongelmissa. Tykkäsin haastaa 
riitaa tai aiheuttaa muuta hämminkiä. Olin 
silloin tällöin ongelmissa pahoinpitelystä, 
kotirauhan häirinnästä, virkavallan vastus-
tamisesta ja mistä milloinkin.

Mulla oli myös tyttöystäviä, mutta juo-
minen, huumeiden käyttäminen ja muu 
hörhöily kiinnosti enemmän niin seurus-
telemisesta ei omalta osaltani tullut juuri 
yhtään mitään.

15-vuotiaana yritin lopettaa polttelun 
ekaa kertaa ja tajusin etten pysty. 16-vuoti-
aana, muistaakseni, kokeilin amfetamiinia, 
sen lisäksi aloin tilaamaan netistä ainei-
ta. Psykedeelejä, stimulantteja kuten am-
fetamiinia tai kokaiinia. Opiaatteja myös. 
Usein käytin ihan vaan yksin ja kuuntelin 
musiikkia ja pelasin videopelejä. Käytin 
myös paljon kavereiden kanssa, teimme 
paljon semmosta, että ajettiin mopoauto/
auto metsän laitaan ja käytettiin, se oli 
siihen aikaan vielä aika hauskaa. Pulve-
reiden kautta tuli piikitys. Aluksi kokeilin 
sitä ja tein sitä parhailta ystäviltäni salaa, 
uusien tuttujen kanssa. Elin jonkinlaista 
kolmoiselämää: yhteen kuului vanhemmat, 
tyttöystävä, koulu ja kavereita. Yhteen kuu-
lui kavereita ketkä tykkäs juoda tai poltella 
ja pitää hauskaa. Yhteen kuului kavereita 
ketkä tykkäs piikittää piriä, kuoria kupa-
rijohtoja ja varastaa nenäkarvatrimmereitä 
Gigantista.

Kuitenkin 18-vuotiaana menin ekaa ker-

taa katkolle. Ekaa kertaa sain myös pilleri-
reseptit. Bentsoja käytin päivittäin ekasta 
reseptistä asti 3 vuotta. Aina kun pystyin 
niin puhutin lääkäriltä vielä hieman vah-
vemmat lääkkeet. Seuraava vuosi on melko 
sumuinen mulle. Muistan, että käytin, join, 
olin ongelmissa ja makoilin sohvilla. Aloin 
käyttämään myös enemmän opioideja ja 
opiaatteja, söin niiden kanssa kourallisen 
pillereitä. Tein typeriä rikoksia, pullistelin 
ja uhkailin. Samalla muistan, että olin to-
della säikky ihminen ja pelkäsin kokoajan. 
Valuin aina vaan enemmän elämäntapa-
käyttäjäporukkaan. Ihan kaikkia käänteitä 
en nyt aio kertoa, mutta kaikenlaista arvaa-
matonta ja epämukavaa sattui.

Lapsi syntyi kun olin 20. Lapsen ekasta 
vuodesta en juuri muista, koska olin sen 
aineissa. Ainakin pääasiassa vaikka katkol-
la kävin muutamaan otteeseen kitumassa. 
Mutta peli oli pitkään selvä - en aikonut 
lopettaa kun oli vielä (ainakin olevinaan) 
hauskaa. Lopulta tein itse lastensuojelu-
ilmoituksen koska lapsen ei millään mit-
tarilla ollut hyvä olla kotona. Lapsi vietiin 
Kalevanpuiston vastaanottokotiin ja oli yöt 
äitini luona.

Itse päädyin lopulta asumaan tuetun 
asumisen yksikköön. Siellä asui myös yksi 
ystäväni. Innostuin heti, kun kuulin pai-
kasta "ai siellä saa käyttää huumeita? count 
me in". Näyttelin, että mulla meni vielä pal-
jon huonommin kuin todellisuudessa niin 
sain sieltä asunnon, vaikka haastattelussa 
kyllä sanottiin että tämä on ihmisille keil-
lä ei-oikeasti-ole-muuta. Siellä sitten meni 
loputkin rippeet mitä elämästä oli jäljellä. 
Piikitin yksin vessassa, lapsi oli poissa, tyt-
töystävä oli poissa, läheiset pelkäs mua ja 
puhui mahdollisesta lähestymiskiellosta, 
kun uhkailin niitä. Mulla ei ollut muuta 
omaisuutta kuin vähän huumetta, kasa 
laskuja, tyhjiä lääkepakkauksia, käytet-
tyjä huumeenkäyttövälineitä ja muutamat 
käyttämättömät, hieman rahaa että saan 
seuraavat välineet tai hieman ainetta, her-
nekeittopurkki, leipäpussi ja patja, tyyny ja 

Tinon tarina

KRIS-Satakunta ry
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Porin psykososiaalisten laitospalvelujen henkilökunta 
ja asiakkaat ovat olleet todella iloisia siitä, että KRIS 
vihdoinkin rantautui Poriin. Aloitimmekin nopeasti yh-
teistyön ja yhteistyömuodot ovat lisääntyneet koko ajan. 

KRIS:ltä käydään kahden viikon välein laitospalveluissa kerto-
massa KRIS:n toiminnasta asiakkaillemme. Näistä on tullut hyvää 
palautetta asiakkailtamme. Myös henkilökunta on saanut infoista 
lisää tietoa. Kaikkia työntekijöitä onkin kehotettu näihin infoihin 
osallistumaan. 

Olemme tehneet tutustumiskäyntejä KRIS:n tiloihin yhdessä 
asiakkaiden kanssa. Myös meidät ammattilaiset on siellä otettu 
avoimesti vastaan ja tunnelma KRIS:n tiloissa on ollut lämmin. 

Olemme saaneet KRIS:stä myös vertaisohjaajia mukaan kun-
toutumisryhmiin. Heiltä on avautunut erilaista näkökulmaa asiak-
kaiden tilanteisiin. Tämä on ollut avartavaa niin asiakkaille kuin 
myös henkilökunnalle.

Joidenkin asiakkaiden kohdalla on koettu hyväksi järjestää 
kahdenkeskisiä tapaamisia KRIS:läisen kanssa. Henkilökohtaiset 
vertaistuelliset keskustelut antavat asiakkaille paljon ajateltavaa. 
Myös asiakkaiden kuntoutuspolkujen suunnittelussa KRIS:läisten 
kanssa on jo kertynyt kokemusta. KRIS on monille tärkeä päihtee-
töntä, vertaistuellista toimintaa tarjoava jatkotuen lähde. 

Näiden jo käytössä olevien yhteistyömuotojen lisäksi, toiveis-

samme on vielä käynnistellä KRIS:läisten ex-tempore-visiittejä lai-
tospalveluihin asiakkaiden kanssa kahvittelun ja vapaamuotoisen 
jutustelun merkeissä. Mitä enemmän tavataan, sen tutummiksi 
tullaan!

Yhteistyö on ollut hyvin joustavaa ja sujuvaa. Ja joitakin tapaa-
misia olemme saaneet aikaiseksi nopeallakin aikataululla. Kaikki 
yhteistyömuodot ovat arvokkaita sekä henkilökunnalle että asiak-
kaille.  Ensinnäkin ne todentavat asiakkaille sen, että muutos on 
todellakin mahdollista. Toiseksi, madaltavat asiakkaiden kynnystä 
osallistua KRIS:n toimintaan, kun joukossa on joku, jonka jo tun-
tee tai edes tietää. Kolmanneksi, KRIS:n työntekijöiden jakama aito 
ymmärrys asiakkaiden tilanteista on kokemukseen perustuvaa ja 
siksi korvaamattoman tärkeää. 

Toivomme hyvin alkaneen yhteistyön jatkuvan edelleen ja uusia 
yhteistyökuvioita ideoidaan varmasti jatkossakin.q 

Porin psykososiaalisista laitospalveluista yhteistyökokemuksia 
KRIS:n kanssa kertoivat:
Hanna Saarinen ja Eija Rummukainen

Kokemuksia yhteistyöstä 
KRIS-Satakunnan kanssa

KRIS-Satakunta ry

peitto. Siellä mä olin. Todella yksin. Melkein 
koko kesän valvoneena, todella loppu tästä 
kaikesta. Olin ollut kesän aikana mukana 
myös hyvin ikävissä jutuissa mitkä söivät 
mun psyykettä. Tupakkapaikalla aloin sit-
ten juttelemaan sairaanhoitajalle, että olen 
tullut siihen tulokseen, että mulla saattais 
olla huumeongelma. Sairaanhoitaja hymis-
teli jotain tyyliin, että "no aijaa, älä "

Menin jälleen katkolle, tällä kertaa halu-
sin lopettaa vaikka miten tulisi huono olo. 
Tein kaikki valinnat toisin. Vaadin päästä 
pitkään lääkkeettömään kuntoutukseen, 
olin Kankaanpään A-kodilla yhteensä 8kk 
yhtäjaksoisesti, se oli toisinaan raastavaa 
ja tuskallista käydä koko elämää läpi ja 
harjoitella arkea ilman huumeita, mutta 
kuitenkin hahmotin kuinka tarpeellista se 
on joten myös tykkäsin siitä ajasta. Liityin 
vertaistukitoimintaan. Kerroin rehellisesti 
kaiken mitä olin tehnyt, monta kertaa kun-
toutuksessa. Hankin itselleni tukihenkilön 
kenelle myönsin huumeongelmani. Hän on 
ollut toipumisessani mukana alusta saak-
ka, vaihdoin jossain vaiheessa toiseen hen-

kilöön kenelle olen jokaisen käänteeni ker-
tonut tarkasti ja paljastanut omat salaisuu-
teni elämässäni ja se on ollut vapauttavaa. 
En ole enää yksin asioideni kanssa vaan 
mm. KRISin kautta on elämässäni henki-
löitä keiden kanssa vietän aikaa töissä, olen 
siis KRISillä työelämänkokeilussa ja myös 
vapaa-ajalla. Toipumisessani muita työ-
kaluja on meditointi, ongelmistani kirjoit-
taminen ja niiden avaaminen, tapaamiset 
muiden huumeettomien ihmisten kanssa. 
Musiikista, elokuvasta ja kirjojen lukemi-
sesta on myös tullut uudelleen mieluisia 
harrastuksia. Olen päässyt myös jonkin 
verran matkustelemaan. Olen käynyt Sak-
sassa, Espanjassa ja olen menossa Pietariin 
toukokuussa.

Käyn myös tällä hetkellä lukiota ja olen 
tähän mennessä saanut hyviä numeroi-
ta sieltä. Pitkän matkan tavoitteena olisi 
päästä	yliopistoon	pääaineena	filosofia	tai	
psykoanalyysi. 

Lapsi on asunut mun luona joulukuus-
ta asti ja on myös ollut uutta harjoitella 
vanhemmuutta näin tiiviisti. Olen saanut 

mukavan ja monipuolisen elämän ilman 
huumeita, enkä olisi voinut siellä tukiasu-
misyksikössä voinut kuvitellakaan, että 
elän vielä joskus näin hyvää elämää. Olen 
saanut elämästäni uudestaan kiinni, aluksi 
lopetin huumeet koska pelkäsin että kuo-
len. Tänään en tarvitse huumeita koska elä-
mässäni on niin monta hyvää asiaa joita en 
halua, enkä aio menettää. Vaikka mainitsin 
tässä monia ulkoisia seikkoja niin kaikkein 
tärkeintä on mielenrauha sydämessä, ei ole 
valtavaa pelkoa enää, ei itseinhoa, ei syylli-
syyttä ja häpeää eilisestä. Kukaan ei jahtaa 
ketään, mitään ihmeellistä ja arvaamatonta 
ei tapahdu. Tätä kirjoittaessa koen kiitol-
lisuutta, kun tajuan miten kaukana olen 
sieltä tuetun asumisen yksiköstä. 

Olen tänään ollut 2 vuotta, 5 kuukautta 
ja muutaman viikon ilman huumeita, juo-
mia, pillereitä, pulvereita ja piikkejä. Elämä 
on kieltämättä ihan riittävän hyvää.q

Teksti ja kuvat: Tino
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KRIS-Itä-Suom
i ry

Mies linkuttaa saliin keppien kanssa. Pohkeen lihas 
revähti pelissä ja liikuntaan tulee pakollinen tauko.
– Liikunta on täällä tosi tärkeää. Saa purkaa paineita 
ja tyhjentää päätä. Pyhäselän vankilassa on liikun-

taan hyvät mahdollisuudet toisin kuin joissain muissa vankiloissa. 
On Sali- ja pelivuoroja – ja vielä oma liikunnanohjaaja. Itse tykkään 
käydä eniten salilla. 

      Mies, joka ei halua kertoa nimeään perheensä takia, on 
istunut useissa eri vankiloissa 16 vuotta. Kerta on jo neljäs. 

– Olen jo 42-vuotias ja tämä maailma alkaa olla nähty. Minulla 
on kaksi lasta ja haluaisin olla heidän kanssaan ihan oikeasti enkä 
vain puhelimen välityksellä. 

Liikunta on vankien elämässä yksi tärkeimmistä asioista, sanoo 
Pyhäselän vankilanjohtaja Marko Hokkanen. 

– Liikkumalla vangit saavat purkaa energiaansa, ja ryhmässä 
liikkuminen opettaa myös tunteiden hallintaa ja muita tärkeitä 
taitoja. 

Viime kesänä vankilan omana liikunnanohjaajana aloittanut 

Jukka Huhta vahvistaa asian.
- Liikunta on vankilassa haluttu harrastus ja kuntouttava lää-

ke. Moni vanki löytää liikunnan avulla jossain vaiheessa kadotta-
mansa onnistumisen ja mielihyvän kokemukset. Onnistuminen ja 
tavoitteiden lähestyminen lisää intoa yrittää ja treenata. Samalla 
vangit oppivat ryhmätyöskentelyä sekä häviämisen ja epäonnis-
tumisen sietämistä. Nämä eivät ole aina ihan helppoja asioita. 

Pyhäselän vankilassa pidettiin torstaina liikunta- ja terveys-
messut, joihin vangit osallistuvat osastoittain. Osa vangeista on 
aktiivisia liikkujia, osaa liikkuminen ei innosta lainkaan. Huhdan 
tehtävä on ohjata aktiivisia ja innostaa vähemmän aktiivisia,

– Kaikkia kannustetaan liikkumaan, ja yleensä ryhmä vie men-
nessään. Joskus henkilökunta saattaa vinkata jostain vangista, 
joka ei osallistu peleihin tai kuntosalilla. Käyn sitten juttelemassa 
hänen kanssaan. Myös tutkinnallisista syistä muista erillään olevat 
vangit ovat halutessaan yksilötreenauksessa. 

Yliaktiivisia liikkujia Huhta joutuu välillä vähän toppuuttele-
maan.

Kuntoilua ja tunteiden hallintaa
 z Liikunta on tärkeimpiä asioita vankilassa. Pyhäselässä motivoi oma liikunnanohjaaja

Joensuu
Saija Kauhanen Sanomlehti Karjalainen

KRIS-Itä-Suomi ry
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– Aina ei voi pelata täysillä tai kiskoa rautaa maksimipainoilla. 
Tarkoitus onkin lisätä tietoutta myös lämmittelystä ja kehonhuol-
losta. 

Huhta pitää Pyhäselän liikuntamahdollisuuksia ja – välineitä 
hyvinä. Vankilassa on täysimittainen liikuntasali ja vuodenvaih-
teessa uudistunut kuntosali. Lakisääteiseen, päivittäiseen tun-
nin ulkoiluun on ulkoilupihat ja ohjattuun ulkoiluun pururata. 
Pyhäselkä on suljettu vankila, jossa kaikki liikkuminen tehdään 
vankila-alueella. 

– Olin yllättynyt, että täällä on myös hiihtohalukkuutta. Ha-
lutessaan vanki voi liikkua jollain lailla päivittäin. Kannustamme 
myös omatoimiseen selliliikuntaan. 

Kuntosaliharjoittelu on vankilan suosituin liikuntamuoto. 
Vaikka rautaa kiskotaan välillä täysillä, harjoitteluun on tullut 
pehmeämpiä versioita, joissa huomioidaan kestävyys, liikkuvuus 
ja painonhallinta. Peleistä suosituimpia ovat sähly ja futsal. Van-
kilassa pelataan paljon myös annespalloa eli jalkapallolentopalloa 
sekä hitaalla pallolla tennistä. Lihaskunto-, kestävyys- ja kehon-

koostumustestejä on tarjolla pari kertaa vuodessa. 
Vankeja kiinnostaa myös ravitsemus. Ohjeita on laatinut esi-

merkiksi vartija Mikko Ovaskainen, joka on kehonrakennuksen 
kolminkertainen Suomen mestari. 

– Moni vanki on kysellyt voimailijan ruokavaliosta, joten laadin 
mallin, joka onnistuu vankilan ruoka-aineilla. Nyt lista taitaa olla 
osaston seinillä luettavana, Ovaskainen sanoo. 

Suljettu vankilamaailma tuntuu satunnaisesta kävijästä oudol-
ta, mutta Huhdalle vankila on ihan tavallinen työpaikka. 

- Olen ollut aiemminkin töissä vankilassa, eli maailma on tuttu. 
Kokeneen vartijan sanoin: työtä tehdessä täytyy vain muistaa, että 
on töissä vankilassa.q 

KRIS Itä-Suomi
Kuurnankatu 28,80130 Joensuu.
Puh 045 216 2588

KRIS-Itä-Suomi ry, ensimmäisessä kuvassa vas. Mika Törrö, keskellä Teemu Vepsä Helppi yhteisöstä sekä June.
Toisessa kuvassa yhdistys oli viime syksynä myymässä ruokaa Kontioniemen rompepäivillä, sekä päiväkeskuksen uudet teippaukset.

眀 眀 眀 ⸀ 欀 爀 椀 猀 ⸀ 昀 椀

KRIS-Itä-Suomi ry



16

KRIS jäsenlehti

KRIS-O
ulu ry KRIS-Oulu järjesti kohti päihteettömyyttä seminaarin 

1.2.2019 yhteistyökumppaneilleen. Paikalla olikin pal-
jon väkeä mm. Oulun kaupungin sosiaalitoimesta, te-
toimistosta ja alueemme vankiloista. 

Seminaarin puhujina meidän lisäksemme oli Minnesota Kai-
nuun väki; Esa Latvala ja Konsta Heikkilä. He kertoivat toimin-
nastaan ja palveluistaan kera kokemusasiantuntijan. Tarkoituk-
sena oli osaltaan herätellä kaupungin työntekijöitä vaihtoehtoisten 
päihdehoitojen osalta.

Seminaarissa esiteltiin KRIS-Oulun toimintaa yleisesti sekä 
julkaistiin Move on!-hankkeen myötä syntynyt opas. Opas on tar-
koitettu päihde- ja lainrikkojataustaisten nuorten kanssa työsken-
televille. Opas pitää sisällään huomioon otettavia asioita ja vinkkejä 
asiakasryhmämme kanssa työskentelyyn. Painetut oppaat vietiin 
käsistä, opasta voi vielä kuitenkin noutaa toimistoltamme. Pian se 
löytyy myös sähköisenä.

Lisäksi seminaarissa annettiin puheenvuoro kokemusasian-

"Täällä ei tuomita"

Keskustelimme asiakkaiden kanssa heidän kokemuksis-
taan KRIS-Oulun toiminnasta. Näkemyksiään jakoivat 
niin uudemmat tulokkaat kuin kokeneet konkaritkin. 
KRISin toiminnasta oli kuultu ja kiinnostuttu mm. tut-

tavien tai sosiaalityöntekijöiden kautta. Puskaradiosta kuuluu hy-
vää, mutta toisaalta jotkut olivat törmänneet ennakkoluuloihinkin 
viranomaisten taholta.

Pitkään toiminnassa mukana olleet asiakkaat kertoivat, että 
KRIS-Oulun tupa on tänä päivänä täynnä aiempaan verrattuna. 
Toiminta on siis tuntuvasti laajentunut ja kävijämäärät lisäänty-
neet. Asiakkailta löytyy monenlaista osaamista, ja tekemiseen voi 
itse vaikuttaa osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. 
Toisaalta KRISillä pääsee myös kokeilemaan uusia asioita. Posi-
tiivisena koetaan myös arkisten askareiden yhdessä tekeminen.

Keskusteluissa korostuivatkin arjen mielekkyys, yhdessä teke-
minen ja yleinen hyvä ilmapiiri. Useat kokivat että KRISillä käy-
minen tuo sisältöä arkeen, auttaa pitämään rytmiä yllä ja tämän 
myötä antaa myös puhtia esimerkiksi harrastuksiin. Yhdessä te-
keminen, yhteisöllisyys ja vertaistuen saaminen koetaan tärkeänä 
ja vuorovaikutustaitoja vahvistavana.

Asiakkaat kertoivat, että parasta KRISillä on se, että saa olla 
oma itsensä. Asioista voi puhua avoimesti ja ilman pelkoa en-
nakkoluuloista tai tuomituksi tulemisesta. Kiitosta kuuluu niin 
työntekijöille kuin muille asiakkaillekin: "täällä on hyviä tyyppejä, 
ja kaikki tukevat toisiaan". q

tuntijoille. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot saivat paljon 
kehuja vieraidemme palautteissa. Onkin ensisijaisen tärkeää, että 
asiakasryhmämme kanssa työskentelevät henkilöt saavat mah-
dollisuuden kuulla asiakkaan äänen ja kokemuksen palveluista 
ja niiden toimivuudesta. 

Palautteista nousi esiin tarve kokemusasiantuntijoiden tarinoil-
le, vieraat kokivat kokemusasiantuntijuuden erittäin tärkeänä ja 
olikin ilahduttavaa kuulla, että kokemusasiantuntijuuden tärkeys 
ja käyttäminen on huomattu meidänkin leveyspiireillä.q

Uusi seminaari on jo kalenteroitu elokuulle, toivottavasti sekin on 
yhtä menestys kuin edellinenkin!
Aurinkoista kevään jatkoa! 

Kohti päihteettömyyttä
-seminaari 1.2.2019

KRIS-Oulu ry
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Oulun KRIS:llä on tällä hetkellä ennätysmäärä harjoit-
telijoita, kaiken kaikkiaan neljä yhteensä. Opiskeli-
joista on monenlaista hyötyä.  Opiskelijoina olemme 
huomanneet hyvänä asiana, että meitä on niin monta 

täällä. On mukava jakaa pohdintoja ja ajatuksia toistemme kans-
sa, vaikka opiskelemme eri tutkintoja, joten kaikki tuovat oman 
näkökulmansa asioihin. Toisaalta välillä tuntuu, että meitä on 
tungokseen asti, mutta sopu sijaa antaa. KRIS-Oulu ry:n tunnel-
ma on avoin ja kotoisa sekä kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. 
Meidät on otettu todella hyvin vastaan, niin työntekijöiden kuin 
asiakkaidenkin puolesta.

Olemme kaikki kokeneet KRIS.n ihanteelliseksi harjoittelu-
paikaksi, koska toiminta täällä on niin monipuolista. Jokainen 
päivä on erilainen, mutta yhtä antoisa. Saamme viettää paljon 

aikaa asiakkaiden kanssa ja pääsemme erilaisiin tilaisuuksiin, 
palavereihin ja koulutuksiin sekä näemme erilaisia verkostoja. 
Esimerkiksi KRIS-Oulu ry tekee tärkeää ennaltaehkäisevää työtä 
käymällä puhumassa kouluilla nuorille ja heidän vanhemmilleen 
sekä koulun henkilökunnalle, ja myös me harjoittelijat olemme 
päässeet mukaan kouluvierailulle. Asiakkaan luvalla pääsemme 
myös seuraamaan erilaisia tapaamisia. Asiakkaat ovat yleensä 
hyvin avoimia ja päästävät mielellään harjoittelijan seuraamaan 
tapaamista.

Olemme oppineet paljon alan käytäntöjä, sekä ylipäätään jär-
jestö- ja hanketoiminta on tullut tutummaksi. Saamme myös itse 
kertoa omia ideoitamme ja toteuttaa niitä. Pidämme myös erilaisia 
yhteisöllisyyttä rakentavia toimintoja, joihin saa halutessaan osal-
listua, kuten lautapelihetki ja unelmakartan tekeminen. Odotam-
me innolla, kun pääsemme tekemään voimauttavan valokuvauksen 
tyyppistä työskentelyä asiakkaiden kanssa, teemana leimaantu-
minen ja ennakkoluulot, joita he ovat mahdollisesti kohdanneet. 

Asiakkaiden tarinat ovat yksi antoisimmista asioista täällä. On 
aina mielenkiintoista kuulla ihmisten omia kokemuksia palveluis-
ta, että mikä on toiminut ja mikä ei. Saamme opiskelijoina tästä 
paljon irti, etenkin tulevaa työtämme ajatellen, että miten voimme 
itse toimia ammattilaisina paremmin, kun kohtaamme asiakkaita. 
Koulussa opimme kirjoista ja opettajilta paljon teoriaa, mutta kai-
kista eniten opimme työntekijöiltä ja asiakkailta käytännön työssä. 
Ihmisten kanssa tehtävässä työssä ei tule koskaan valmiiksi, KRIS 
mahdollistaa jatkuvan itsensä kehittämisen yhteisössään.q

Harjoittelijana 
KRIS-Oulu ry:llä

KRIS Oulun yhteystietoja:
Löydät meidät myös facebookista, twitteristä ja instagramista!
etunimi.sukunimi@kris.fi
www.kris.fi/kris-oulu
046-547 3112 /Jaana
046-623 2883/Anna
046-555 9654/Henna
046-555 9547/Sami
046-541 5246/Juha-Pekka
046-531 4051/Jani
KRIS-Oulu ry:n 
Toiminnanjohtaja Jaana Juntunen /jaana.juntunen@kris.fi
046-5473112
Palolantie 22, 90620  OULU

Teksti ja kuvat: Opiskelija

KRIS-Oulu ry
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Kuulumisia action-hankeesta!

Action hankeen kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat lain-
rikkoja-ja päihdetaustaiset henkilöt, pitkäaikaistyöttö-
mät, osa-työkykyiset sekä muut syrjäytyneet. Hankkeen 
tarkoituksena on tuottaa matalan kynnyksen palvelua, 

jonka tavoitteena on vahvistaa hankkeessa mukana olevien asi-
akkaiden työelämän- ja opiskeluvalmiuksia sekä parantaa heidän 
ammatillista osaamista. Tavoitteena on myös löytää jokaiselle mie-
lekäs poluttautuminen työn tai opiskelun parissa. 

Action-hanke siis vierähti käyntiin tammikuussa 2018. Asiakkaita 
kertyi uskomaton määrä vuoden aikana. Jotenka vuosi oli antoisaa 
ja kiireistä töiden parissa. 

Erityisesti olemme huomanneet kuinka useampi asiakas tarvitsee 
tukea ja apua verkkoasioinnissa ja erilaisten lomakkeiden täytös-
sä. Vertaistuella on ollut suuri merkitys asiakkaillemme, joka on 
antanut heille myös toivoa ja uskoa. 

Useampi asiakas poluttautui hankeen kautta välityömarkkinoille, 
opiskelemaan ja töihin. Uudelleen kouluttautuminen tai itselleen 
ammatin saaminen, ei ole asiakkaidemme keskuudessa noussut 
suureen suosioon. Mielummin asiakkaat haluaisivat suorinta tietä 
päästä palkka töihin. 

Action hankkeen kautta meille on muodostautunut säännöllinen 
liikuntapäivä, josta on kasvanut erittäin suosittu ja odotettu. Var-
sinkin Samin vetämät kuntonyrkkeily ryhmät on saaneet suuren 
suosion, erityisesti naisten joukossa. Miehet ovat taas innostuneet 
nostamaan rautaa salin puolella, josta on kehittynyt useammalle 
harrastus vapaa ajallekin. Kesällä kävimme pelaamassa erilaisia 
ulkoilupelejä, hyvässä ryhmähengessä. Unohtamatta inbody mit-
tauksia, joissa käymme säännöllisesti. 

Hankkeen on typo-hanke, jonka rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Te-
toimisto.

MERKITYKSELLISTÄ 
MUSTETTA

Pääskynen kuvaa mi-
nulle isättömyyttä. 
Vaikka isäni on ollut 
aina läsnä elämäs-

säni, hän on ollut paljon pois-
sa. Vesa-Matti Loirin kappale 
myrskypääskynen on aina tuo-
nut mieleeni isän. Kuunnelkaa 
kappale niin pääsette jyvälle. 
Tatuointi tuo minulle lohtua, 
isä on olemassa vaikka häntä 
näkisi harvoin.

Vasemmasta kädes-
täni löytyy risti, joka 
on hakattu siihen 
2011. Laitoin sen 

silloin kun hyvästelin vanhaa 
elämääni ja olin menossa kohti 
uutta, oli tullut ero vaimosta ja 
päihteet alkoivat viedä elämää-
ni. Silloin en vielä tiennyt mitä 
olikaan tulossa ja minne tieni 
viekään. Tatuointi tehtiin ko-
tonani, mistä juuri olin muut-
tamassa pois, lähdössä kohti 
tuntematonta, kohti pohjoista, 
kohti kotia.. Päätin, että tatu-
oinnissani on entinen elämäni 
ja se on nyt paketissa. Kirjai-
milla tatuoinnissa on suuri 
merkitys, mutta niiden mer-
kityksen tunnen vain minä.q

Teksti ja kuvat: KRIS-Oulu

KRIS-Oulu ry
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1. Mikä on Varsinais- Suomen maakuntakasvi?
2.  Kuka on luonut saijakuvan Viivi ja Wagner? 
3.  Kenen runoilijamme runossa sanotaan: "Siell'on   
 kauan jo kukkineet omenapuut, sieti' on siintävät   
seljät ja salmien suut"?
4.  Kuinka monta mäkihypyn maailmancupin osakilpai 
 luvoittoa on Matti Nykäsellä?
5.  Mistä maasta lottopeli on lähtöisin?
6.  Minä vuonna käytiin suomessa Kansalaissota?
7.  Kenellä on käyttöoikeus jääkiekkoseura TPS:n nro 3:n  
jäädytettyyn pelinumeroon?

8. Millä nimellä kutsuttiin Louis ... Armstrongia?
9. Mikä on suomen korkein tunturi?
10. Mikä on suomen vanhin kaupunki?
11. Ketkä esittivät pääosia alkuperäisessä Tuulen Viemää- 
 elokuvassa?
12.  Kuka kuuluisa henkilö oli alkuperäiseltä nimeltään  
 Norma Jean Baker?
13.  Mikäjoki virtaa Rooman halki?

Tehtävää

KRIS Tehtäviä
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tähän mennessä pystyneet järjestämään. 
Tällä hetkellä pääsääntöisesti perjantaisin 
suunnittelemme seuraavan viikon ohjelman 
tarkemmin. Kuvassa oleva viikko-ohjelma 
on raakile, minkä pohjalta rakennamme 
tarkemman ohjelman. Viikko-ohjelmaan 
saa myös jokainen jättää oman kädenjäl-
kensä niin halutessaan, mitä tahansa saa 
toivoa ja toiveita toteutetaan mahdollisuuk-
sien mukaan.

Toimintakeskuksemme on auki arkisin 
kello 9-15 ja lauantaisin hieman kysynnän 
sekä tarpeen mukaan. Mikäli lauantaina 
ollaan auki niin kello 13-16. Töissä meillä 
täällä on toiminnanjohtaja, toimintakes-
kusvastaava sekä 2-3 toimintakeskusoh-
jaajaa. Asiakkaaksi meille voi tulla kävele-
mällä sisään ja osallistumalla toimintaan. 
Meillä voi olla kuntouttavassa työtoimin-
nassa ja työkokeilussa, lisäksi meillä voi 
suorittaa yhdyskuntapalvelua ja voimme 

KRIS-Etelä-pohjanm
aa ry

KRIS Etelä-Pohjanmaa ry on ol-
lut toiminnassa vuodesta 2011 
lähtien. Parin vuoden päästä 
päästään siis viettämään en-

simmäisiä pyöreitä syntymäpäiviä. Meillä 
on toimintakeskus Seinäjoella. Ainakin 
vielä tätä juttua kirjoittaessani toiminta-
keskus sijaitsee osoitteessa Myllymäenrin-
ne 7, Huhtalan vanhan terveyskeskuksen 
takana. Tämä on vanha rintamamiestalo ja 
talon lisäksi meillä on käytössä ihan kivan 
kokoinen pihapiiri ulkorakennuksineen. 
Pihapiiriä osaamme arvostaa etenkin ke-
säisin kun voimme viettää aikaa auringon 
lämmöstä nauttien ja grillailla makkaraa 
tai pihviä. Pihasta löytyy myös marjapen-
saita ja kasvihuone. Ulkorakennus taas 
mahdollistaa monenlaista puuhailua pol-
kupyörien kunnostuksesta puutöihin ja 
omien projektien toteuttamiseen. Talvella 
vanha talo tuo omaa maustettaan päiviin 
kun pakkasten yllättäessä lämpötila voi 
olla kymmenessäkin asteessa päivää aloi-
tettaessa ja pahimmillaan on vesiputket 
jäätyneet. Tästä syystä meillä päivän oh-
jelmassa onkin aamuisin takan lämmitys, 
se tulee kyllä tarpeeseen, jotta voi luopua 
toppatakista.

Lämpötila- ja sisäilmasyiden vuoksi 
meillä onkin etsinnässä uudet tilat. Lisäk-
si tarvetta olisi myös suuremmalle tilalle 
kävijämäärien vuosi vuodelta noustessa. 
Monenlaista toimintaa olemme kuitenkin 

toimia valvontarangaistuksen sekä koeva-
pauden toimintavelvoitepaikkana. Mikäli 
omaa halua on ja ajankohta on sopiva niin 
meille voi parhaimmillaan työllistyä myös 
palkkatuella ohjaajaksi vuoden ajaksi.

Meillä toimintakeskuksella voi ohjel-
maan osallistumisen lisäksi käyttää asia-
kastietokonetta ja puhelinta, vaikka vi-
rastoasioiden hoitoon. Meillä on yleisessä 
käytössä myös pyykinpesukone. Päivittäin 
valmistamme täällä lämpimän ruuan ja 
kahviakin on pitkin päivää tarjolla. Tukea 
saa halutessaan niin keskusteluihin kuin 
virastoasiointiin.

Toimintakeskustyön lisäksi käymme 
säännöllisesti vierailulla Vaasan vanki-
lassa. Vankilassa erityisohjaaja ilmoittaa 
meidän tulosta osastoilla ja sitä kautta yk-
silötapaamisille saa mahdollisuuden osal-
listua. Jos siis tapaaminen meidän kanssa 
kiinnostaa niin ota asia puheeksi erityis-
ohjaajan kanssa. Vaasan vankilan lisäksi 
käymme mahdollisuuksien mukaan vierai-
lulla myös muissa Länsi-Suomen rikosseu-
raamusalueen vankiloissa, pitkien välimat-
kojen vuoksi tämä käytännössä tarkoittaa 
kerran vuodessa vierailuja.

Viikko-ohjelma tosiaan rakennetaan 
viikko kerrallaan. Jokaisella viikolla tois-
tuu osa asioista, mutta vaihteluakin on. 
Jokainen päivä alkaa aamupalaverilla, 
kaikki saavat kertoa päivän tunnelmasta ja 
antaa halutessaan arvosanan senhetkiselle 

Etelä-Pohjanmaan 
aakeilta ja laakeilta lakeuksilta 

hei ! 
Teksti ja kuvat: KRIS-Seinäjoki

KRIS-Etelä-pohjanmaa ry



21

KRIS jäsenlehti

fiilikselle.	Pari	kertaa	viikossa	meillä	siivo-
taan yhdessä ja joka päivä tehdään tosiaan 
yhdessä ruoka. Päivittäin on tarjolla myös 
aamupalaa ja muita herkkuja. Esimerkik-
si tällä viikolla näiden edellä mainittujen 
lisäksi maanantaina meillä oli tiirikointi-
ryhmä missä aiheena oli unelmat. Maanan-
taipäivä päättyi lounasvisaan, missä vii-
koittain taistellaan kinkkisten kysymysten 
äärellä. Tiistaina ohjelmassa halukkaille oli 
tutustumista AA-ryhmään ja iltapäivällä 
taiteiltiin opiskelijan ohjauksessa. Keski-
viikkona ohjelmassa oli rentoutus ja yhdes-
sä tekemistä. Torstaina taas teemaryhmä, 
jonka aihe voi olla melkeinpä mitä vain. Tä-
tä kirjoittaessa tämän viikon teemaryhmän 
aihe on vielä minul-
lekin arvoitus, mutta 
sen verran tiedän, että 
jotenkin työntekijä on 
käyttämässä ryhmässä 
apunaan koiraa. Jänni-
tyksellä siis odotamme 
mitä torstai tuo tul-
lessaan. Lisäksi ohjel-
massa on sulkapalloa. 
Perjantaisin monesti 
katselemme jotain elo-
kuvaa ja suunnittelemme tulevaa viikkoa.

Meillä on säännöllisesti ulkoilua ja lii-
kuntaa, jokainen saa osallistua omien ky-
kyjensä mukaan. Kesällä vietämme paljon 
aikaa ulkona ja hyödynnämme lähialueen 
ulkoilualueita. Käymme paistamassa mak-
karaa erilaisilla laavuilla ja nuotiopaikoilla. 
Lisäksi muutaman kerran vuodessa jär-
jestämme isomman retken tai toiminnan. 
Viime vuonna meillä oli pari leirikeskuspäi-
vää, missä oli mahdollisuus saunoa ja uida, 
syömistä unohtamatta. Lisäksi kävimme 
ajelemassa Ilmajoella jokea pitkin ponttoo-
niveneellä, pelaamassa laser- ja värikuula-
sotaa sekä vierailimme parissa museossa. 
Nähtäväksi jää mitä kaikkea kivaa tälle 
vuodelle keksimme. Suunnitelmissa on 
ainakin viime vuotiseen tapaan hyödyntää 
leirikeskuksia ja viettää kesäpäiviä järven 
rannalla saunoen ja grillaillen, lisämaus-
teena vielä pihapelit.

Harrastetoiminnan lisäksi teemme vie-
railuja oppilaitoksiin ja tutustumiskäynte-
jä erilaisiin paikkoihin mitkä milloinkin on 
ajankohtaisia tai asiakkaalle tarpeellisia. 
Tänä vuonna ohjelmassa on muun muas-
sa hätäensiapukoulutus, se pidetään vain 
meidän porukalle, joten ei tarvitse jännäillä 
harjoituksia kun ollaan tutussa porukassa. 

Ensiaputaitoja on kuitenkin hyvä aina välil-
lä opetella ja kertailla kun koskaan ei tiedä 
mitä tapahtuu. Lisäksi suunnitteilla on yh-
teistoimintaa Seinäjoen muiden toimijoiden 
kanssa. Plakkari (päihdepäiväkeskus) on 
suunnitellut haastavansa meidät ja myös 
muita toimijoita kuukausittain tietovisaan 
ja tästä on luvassa myös kiertopalkinto. 
Voittamaanhan sinne tietenkin lähdettäi-
siin.

Tätä juttua varten pyysin myös kävijöil-
tämme kommentteja tästä paikasta. Eräs 
kävijöistä kommentoi, että tämä paikka 
on pitänyt hänet kaidalla tiellä ja lisäksi 
täältä on saanut tukea omiin asioihin. Toi-
nen koki, että jos itsellä on halua ja tahtoa 

muuttua sekä pär-
jätä yhteiskunnassa 
niin täältä saa avun, 
tuen sekä ohjausta 
vielä pitkälle tule-
vaisuuteen. Luotto 
paikkaa kohtaan on 
sata prosenttinen. 
Asiakkaiden lisäk-
si meillä on täällä 
usein myös opiske-
lijoita mukana toi-

minnassa. Eräs opiskelijoista kertoi, että 
tänne on ollut helppo tulla ja paikka on 
kodinomainen. Täällä näkee ihmiset ilman 
naamioita ja persoonan, eikä ainoastaan 
niitä ongelmia mitä mahdollisesti matkan 
varrella on ollut. Yksi opiskelijoista kertoi 
myös opettajalleen kuinka rehellistä poruk-
kaa meillä täällä käy. Ensimmäistä päivää 
meillä ollut asiakas kertoi jännittäneensä 
meille tulemista, mutta koki, että hänet 
otettiin hyvin vastaan. Moni onkin kehu-

nut tämän paikan hyvää yhteishenkeä ja 
siitä aiomme pitää myös jatkossa kiinni.q

”On vertaistuki tärkeä, silloin kun tun-
tuu ettei elämässä ole järkeä.
KRIS:llä ei omien asioiden kertomista 
tarvitse pelätä,
eikä menneisyyttään yhtään hävetä.
Meillä kaikki on asemassa samassa,
olit sitten päihteistä riippuvainen tai 
istunut linnassa.”

Tässä vielä yhteystietomme. 

Osoite Myllymäenrinne 7, Seinäjoki. Päi-
vystyspuhelin 045 864 3882, toiminnan-
johtaja 045 843 4273. Sähköpostiosoit-
teet etela-pohjanmaa@kris.fi tai vertais-
tuki@kris.fi. 
Lisäksi meidät löytää Facebookista KRIS-Etelä-
Pohjanmaa ry ja Instagramista kris_etelapoh-
janmaa.

KRIS-Etelä-pohjanmaa ry
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Savolainen horoskooppi! 
Aitosavolaiseen tapaan vastuu tästä 
jutusta on lukijalla ihtellään!
Pässi (21.3-20.4) 
Pelekkee rakkauven roesketta ens vuonna! Vaekka ylleesä oot 
kovapäene, nii nyt aivos on muuttunna onnesta hyytelöks. Välillä 
toentas pistee vastaannii, ies vaehtelun vuoks. Pistät rahhoo kaek-
keen turhuuteen, mutta semmosia seleväpäesyyven hetkiä ee sulla 
oo että moesta huomoesit - puhumattakaa että siitä välittäisit. 
Mutta vielä se arki alakaa sullakii... 

Sonni (21.4-20.5) 
Yritähän vähä hillitä ihtees, sinä niät vieläkii liijan ussein punas-
ta ja raevostut sen taotta turhan päeten. Toesaalta oot hyvinnii 
enerkinen ja ihan puhkut tarmoo. Kato kuitennii mihin suuntaan 
puhkut, sillä suuhykieniassa oes parantamisen varroo. Tilloo aeka 
hammasliäkäriltä. 

Velj'miehet (21.5-21.6) 
Veljekset on ylleesä ko ilvekset, mutta sinun perhesuhteissas on 
nyt toevomisen varroo. Viekee ies huonekalut ulos enneku rup-
peette selevittelemmää väliänne. Tiijossa on rytinöö - saerasaato 
ja polliisi kannattaa kuhtua paekalle jo etukättee. 

Rapu (22.6-22.7) 
Sun kukoistukses kuorestaan, kerrankin puhkeaa. Mutta ee kui-
tenkaa vielä ens vuonna. Terveyen kanssa on pieniä ongelmia; 
esimerkiks rutto suattaa vaevata. 

Ilves (23.7-22.8) 
Sinusta tuntuu että vanahenet ihan silimissä, korvattii alakaa 
työntee tupsukarvoo. Mittää et asialle maha, seon sinun kohta-
los. Joskushan vanahuus ja viisaus kuuluvat yhteen - mutta ee 
kuitenkaa sinun tappauksessas. 

Vanhapiika (23.8-23.9) 
Ens vuonna viskoot turhat estot nurkkaan ja ruppeet rymyäm-
mään! Liikunta kuuluu entistä tiukemmin sinun ja lähheistes 
elämään. Erityisen rivakkoo liikuntoo suavat muitten leuat, kun 
hyö märehtivät sinun tekemisiäs. 

Puntari (24.9-23.10) 
Joka vanhoja muistaa, sitä puntarilla piähän! Unoha siis omat 
ja muihennii velat ja vipit ja aloita uus vues puhtaalta pöyvältä. 
Unoha myös liiallinen tarkkuus ja muista että likiarvo voep olla 
arvo sinänsä. 

Mantypistiäinen (24.10-22.11) 
Intohimot jylleevät entistä hurjemmin ens vuonna. Et malta pysyä 
yhessä kohti, vuan pörreet kukasta kukkaan. Toesaalta ossoot olla 
niin pisteliäs, etteivät heekomaat sinun kanssas pärjee ollenkaa. 
Pikkusen armoo voesit osottoo muillekkii. 

Kukko (23.11-21.12) 
Sinä se haluat olla aena ensimmäesenä ja suuna piänä joka pae-

kassa! Semmosessa elämässä on vuarasa; kaaloja on katkastu 
pienemmästäe synnistä. Haluasit olla vappaa ku taevaan lintu, 
mutta se jiä haaveeks; lennot loppuu lyhyeen ja alatulo on yhtä 
issoo tömähystä. Pysy siis kot'orsilla ja tyyvy siihen että suat ty-
rannisoija kot'väkkee ja työkavereita. 

Poro (22.12-20.1) 
Tällä petterillä on turhan punanen nenä etennii syntymäpäeväsä 
aekaan! Valomerkki tulloo ennenku huomootkaa ja sen jäläkeen 
on ihan oma valintas haluatko kävellä vae kontata kottiis. Sinnoot 
välillä ko vanaha jäkälä; et hyväksy mittää uuvenaekasta. Yritä 
kuitennii pysyä mualliman menoss mukana, lähe vaekka matkoille. 
Kannattaa suunnata pohjoseen päen. 

Ves'mies (21.1-19.2) 
Suo siellä, vetelä tiällä - siinä ens vuoen ennuste. Katto vuotaa, 
pyykkikone särkyy, virtsatietulehus isköö ja nenäliina kastuu - 
jospa seoroova vues oes vähä aarinkoesempi. 

Muikut (20.2-20.3) 
Talavi tekköö sinusta ihan tönkön, joten koetappa vähä vilikastua. 
Herätät kyllä mielenkiintoo muissa ja ihhailijat virittelövät kilivan 
sinulle verkkojaan. Erityisen hyvin sinulla synkkoo kukon kanssa, 
jonkinlaene yhteenliittymä on mahollinen ens vuonnakii.

Väärin ymmärretytsarjis

KRIS Horon´skooppi
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Kysymysten vastaukset:
1.  Tammi
2.  Juba Tuomola
3.  V. A. Koskenniemi
4.  46 
5.  Italia
6.  1918
7.  Petteri Nummelinilla
8.  Satchmo
9.  Haiti
10.  Turku
11. Vivien Leigh ja Clark Gable
12 Marilyn Monroe
13. Tiber

Väärin ymmärretyt

KRIS:n miehekäs miestenryhmä viettämässäviikonloppua 
kalastuksen ja saunomisen merkeissä KRIS uusien tilojen hienosäätöä. 

KRIS puuhastelijat:
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