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KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) 
on kansainvälinen liike, joka tarjoaa moni-
puolista 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. Erityis-
laatuiseksi kansalaisjärjestön tekee se, että 
entiset vangit perustivat oman yhdistyksen 
ja aloittivat toiminnan.
Kaikki toimintamme perustuu neljään pe-
riaatteeseen:

PÄIHTEETTÖMYYS

REHELLISYYS/Rikoksettomuus

TOVERUUS

YHTEISVASTUULLISUUS

Näistä periaatteista syntyy yhteisyyden ko-
kemus, jonka varaan koko toimintamme 
perustuu. Näiden periaatteiden noudatta-
mista odotamme myös kaikilta toimintaam-
me osallistuvilta.

KRIS- yhdistykset ympäri Suomea, tar-
joavat monipuolista tukeaan paikallisyh-
distysten toimintakeskuksissa sekä oman 
alueensa vankiloissa. Toimintakeskukset 
toivottavat ihmiset tervetulleeksi ja tarjoa-
vat monipuolista tukeaan kaikille joilla on 
halu muutokseen, halu jättää päihdekäyt-
töön ja rikoksiin altistava elämä. Toimin-
takeskukset noudattavat nollatoleranssia 
suhteessa kaikkiin päihdyttäviin aineisiin. 
Näin turvataan positiivinen, muutokseen 
mahdollistava ja vastuullinen toimintaym-
päristö kaikille. 

Vankilatyössä tukemme alkaa heti en-
simmäisestä vangin yhteydenotosta. Jokai-
nen vankilatyötä tekevä KRIS:n tukihenkilö 
on myös vapautunut aikanaan ja tietää, mi-
tä haasteita vapautuminen ja uudenlainen 

Lehden toimitus
Päätoimittaja Hannele Valkama, 
  vt. päätoimittaja
Toimitus  KRISläiset
Sivuntaitto  Pasi Immonen
Painopaikka Eura Print Oy
   Antinkuja 1
  PL 5, 27511 Eura
  
Toimitus    Hatanpään Valtatie 34 D 108 
  33100 Tampere              
  050-4109267
  krislehti@kris.fi,
  pasi.immonen@kris.fi

Sisällysluettelo 2/2021

Pääkirjoitus  3 
KRIS-Suomen keskusliitto ry  4-5
KRIS-Tampere ry  6-10
KRIS-Satakunta ry  11-13
KRIS-Oulu ry  14-18
KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry 19-21
KRIS-Keski-Suomi ry 22
KRIS-Itä-Suomi ry  23

Rise uutinen  24
Vitsi vieköön  25
Sarjakuva   25
Sudoku   25
Horonskooppi  26-27

Mitä on KRIS?Mitä on KRIS?
elämäntapa tuovat tullessaan. Yhteydenpi-
to jatkuu koko vankilassaoloajan ja tulem-
me vapautuvaa portille vastaan. 

Toimintakeskukset ottavat vapautuvan 
vangin vastaan. Alamme yhdessä vapautu-
van kanssa rakentaa toimivaa tukiverkos-
toa, joka muodostuu yhteistyökumppaneis-
ta ja alueen muista toimijoista.
KRIS tarjoaa sinulle vertaistuen, koke-
muksensa, tietonsa ja luottamuksellisen 
yhteydenpidon. Tuemme sinua jo muu-
taman kuukauden ennen vapautumista, 
vapautumishetkellä sekä sen jälkeisinä, 
kriittiseksi tietäminämme päivinä ja viik-
koina. Myös tästä eteenpäin KRIS tarjoaa 
eri toiminnoissaan sinulle mahdollisuuden 
jatkaa uudenlaista elämäntapaa vertaistesi 
joukossa.
Toiminnallamme on kolme päätavoitetta:

1. Lainrikkojataustaisten elämänhal-
linnan ja yhteiskuntaan osallistumisen 
edistäminen.
2.  Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymis-
kehityksen katkaiseminen ja uusintari-
kollisuuden vähentäminen.
3.  Yhteiskunnan rakenteisiin ja asentei-
siin vaikuttaminen.

Tavoitteisiimme pyrimme monipuolisella ja 
kokonaisvaltaisella työotteella. Menetelmi-
nä käytämme työssämme periaatteidemme 
ohella kokemusasiantuntijuutta ja amma-
tillista työotetta.

Työmme osa-alueet:
 Vankila- ja avotyö

 Toimintakeskustyö

 Projekti- ja hanketyö

 Perhe-, nais- ja erityisnuorisotyö

 Vapaa-ajan toiminnot: liikunta-, 

 harrastus- ja kulttuuritoiminta 
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Pääkirjoitus

Tätä kirjoittaessani raportoitiin 17 uutta 
koronatartuntaa. Tartunnat ovat lasku-
suunnassa, mikä on oikein hyvä. Alhaiset 

tartuntamäärät ja rokotusten eteneminen anta-
vat toivoa pandemian voittamisesta. 
Onko tämä ohi sitten kun se on ohi? Koska 
voidaan purkaa vankiloiden pandemia-ajan 
rajoituksia? 

Koko maailma oli pakotettu tekemään usko-
mattoman digiloikan muutamassa kuukaudes-
sa. KRIS:ssä jouduttiin korvaamaan aitoja vuo-
rovaikutustilanteita. Olemme rakentaneet toimi-
vat etätyökäytännöt lähes kaikkialle, minne se 
on ollut mahdollista. Jäsenemme ovat venyneet 
uskomattomiin tekoihin ottamalla sosiaalisen 
vuorovaikutuksen korvaavia etämenetelmiä hal-
tuun. Monet KRIS-yhdistykset ovat luoneet yh-
dessä aluevankiloiden kanssa toimivat etäyhtey-
det ja näin on pystytty pitämään tukitapaamisia 
ja KRIS-infoja vankiloissa koronasta huolimatta. 
Koronavirus on muuttanut arkeamme monin ta-
voin, uudet taidot hyödynnetään samalla kun 
toteutamme vähitellen paluuta entiseen. 

Viimeiset 20 vuotta ovat vankeinhoidon kan-
nalta olleet muutoksen ja kehityksen aikaa.  
Vankeinhoito on muuttunut ja kehittynyt enem-
män kuin koko historiansa aikana, vuoden aika-
na korona on vienyt vankilat ja laitokset isojen 
haasteiden eteen.  

Kuinka raskasrakenteinen koneisto kykenee 
reagoimaan muutoksiin? Ovatko vankilat otta-
neet saman digiloikan kuin ympäröivä maailma? 
Omasta kokemuksesta muistan, että vankein-
hoitolaitos on iso laiva, jonka suunnanmuutos 
taipuu hitaasti. 

Miltä tulevaisuus näyttää näiden muutosten 
keskellä vangin näkökulmasta? Pandemian myö-
tä vankien poistumislupia on peruttu kokonaan, 

Koronan jälkeen 
– väliaikainen pysyväksi?

eikä käyttämättä jääneitä lomapäiviä voi käyttää jäl-
kikäteen. Yhdyskuntapalvelutuomioiden toimeenpa-
noja on siirretty tuonnemmas, kun palvelupaikkoja 
ei ole tarjota.  

Vankilan muurit ja kalterit suojavat virukselta ja 
pitämättömät lomat kiristävät vangin pinnaa. Yhte-
ydenpito läheisiin on hankaloitunut. Vankiloissa on 
paljon ihmisiä, jotka ovat riskiryhmäläisiä ja viruk-
selta suojautuminen on hyvin perusteltua, mutta 
hinta on kova. Vierailijoiden pääsyä tapaamisiin on 
rajoitettu, ja vankilan arjesta on karsittu sosiaalisia 
tilanteita entisestään.

Pitkittyneet oikeusprosessit ovat tunnetusti tuot-
taneet riksikäyttäytymistä. Yhdyskuntapalveluiden 
aloitukset ja vankilasijoitusten suma on rikosseu-
raamuslaitoksessa edessä. 

Rangaistusajan lomapäiviin ja vankilasta vapau-
tumistilanteisiin liittyy aina kovia paineita. Päih-
teidenkäyttö- ja rikoksiin syyllistymisriskit ovat 
suurimmat vankilasta vapautumisen ensimmäisten 
tuntien aikana. 
Nyt kun lomia on jäänyt pitämättä, vuorovaikutukset 
läheisten kanssa tai KRIS-tukitapaamiset ovat to-
teutuneet etänä, niin kasautuuko loma- ja vapautu-
mispäiviin suuria paineita? Vankilan henkilökunta 
joutuu näitä arvioimaan, samalla kun paineet lomien 
myöntämisille ovat kovat. 
Toivotaan vaan, ettei tuomioita odotellessa ole syn-
tynyt uusia rikoksia ja vankilasta lomille pääsevät 
hoitavat vankilapaluut sopimusten mukaan. Tarvit-
seeko olla huolissaan – sanktioiden käyttö lisääntyy 
tai kiristykset eri vapauksille jäävät käytännöiksi? 
  
KRIS ON VALMIS VASTAAMAAN HAASTEESEEN – HY-
VÄÄ KESÄÄ TOIVOEN!

Marko
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KESÄÄ KOHTI!!

Suomen Kesä tekee tuloaan, vaikka jääkiekon MM-kisoissa 
kullan sijasta hopeaa tulikin! Kilpailuissa on aina voittajia 
ja häviäjiä. Joidenkin mielestä hopea alkaa tuntua hyväl-

tä saavutukselta vasta vuosien kuluttua, vain voitto kelpaa sillä 
hetkellä. Hopea on hävitty, ei voitettu. Ihmisten olosuhteissa ja 
elämän hyvinvoinnissa on myös häviäjiä ja voittajia. Yksilön hy-
vinvointia voidaan mitata, riippuen siitä mitä mitataan; aineellis-
ta, materiaalista, taloudellista vaurautta tai henkistä pääomaa ja 
onnellisuutta. KRIS-mittari perustuu yksilön kokonaisvaltaiseen 
muutosprosessiin, joka on aitoa ja vie kestävään muutokseen.

”MUUTOS ON MAHDOLLINEN” 

Arvostan kovasti KRIS-mottoa. KRIS:ssä olemme voittajia silloin 
kun onnistumme havahduttamaan yhdenkin ihmisen positiiviseen 
muutosprosessiin. Rasiteketjun katkaiseminen on kultaakin ar-
vokkaampaa, ja sen vaikutus on laajempaa kuin yksilö itsessään. 
Yksilö heijastaa turvallisuutta lähipiirissään ja rohkaisee omalla 
esimerkillään muita samaan. Ei ole aina helppoa tunnistaa ihmis-
ten motiiveja, eivätkä ihmiset aina itsekään tiedä mitä tahtovat. 
Hallinnan tunteen kadotessa ihminen kokee häpeän, ahdistuksen 
ja pelonsekavia tunteita. Vertaisuus perustuu siihen, että osaa 
mennä toisen nahkoihin, ohjata ja kannatella silloin kun muu-
tosprosessi saa vellomaan ristiriitaisissa tunteissa.   

Yhdistysten kasvuprosessit ovat erilaisia, samoin kun jä-
sentemme. Yhdistykset ovatkin pitkälti tekijöidensä näköisiä. 
Toiminta on monipuolista, KRIS-erityisyyslähtöistä. Perustyön 
ja hankkeiden toimintoja ovat vankila-, perhe-, nuoriso-, nais-, 
vapaaehtois- ja työllistämisvalmiuksiin liittyvää työtä, kaikki eri-
laisten osallistavien harrastustoimintojen siivittämiä toimintoja.

31.5.2021 lähti monelta yhdistykseltä hankehakemuksia 
STEA:lle. Yhdistykset haluavat varmistaa, että kykenevät vas-
taamaan asiakkaiden erityistarpeisiin sekä turvaamaan työn-
tekijöiden ja jäsentensä kehitysprosessit, rikoksettomuuden ja 
päihteettömyyden ylläpitämiseen sekä koulutusten ja ammatilli-
suuden osalta. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa, että yhdistyksen 
sisältä kasvaa KRIS-työntekijöitä. Erään toiminnanjohtajamme 
sanoin. ”KRIS on ainutlaatuinen paikka; meillä asiakkaista kasvaa 
vastuunkantajia, työntekijöitä, esimiehiä ja johtajia. Onko vas-
taavaa missään muualla? ” KRIS:ssä päästään parhaimmillaan 
jakamaan onnistumisen hetkiä ihmisten kanssa toteamalla: ”Tulit 
tänne asiakkaana, toipujana. Hei, tänään olet täällä töissä ja teet 
sitä työtä mitä minä kanssasi tein.”

 Haluan muistuttaa kaikkia siitä, ettei ole olemassa sellaisia 
ihmisryhmiä kuten ”narkkarit”, ”rikolliset”, ”luuserit”, ”pahikset”. 
Kaikissa näissä ryhmissä on yksilöitä, joilla on omat persoonapiir-
teet, toiveet ja unelmat. KRIS:ssä me autamme ihmisiä löytämään 
omat lahjakkuutensa ja kutsumuksensa, ehkä ensimmäistä kertaa 
heidän elämässään. 

KRIS-lehteä on talkoovoimin tuotettu neljä numeroa vuodessa. 
Lehdessä pääpaino on selviytymistarinoissa ja onnistumisten esiin-
tuomisessa. Välitämme positiivista viestiä muutosta harkitseville 
ihmisille sekä poistamme kohderyhmäämme kohdistuvaa stigmaa. 
Ihmiset tekevät ison työn luopuessaan ”rakkaasta vihollisestaan” 
ja sen esiin tuominen on tärkeää.   

Uutena substanssina ja vahvuutena toimintaamme on tullut 
Ruotsista ostettu kognitiivinen ohjelmatyökoulutus ”Rikollisuus 
Elämäntapana”. Koulutus antaa työntekijöillemme ymmärrystä 
rikoskäyttäytymisestä ja sen vetovoimaisuudesta. KRIS-Tampe-
reen kolmivuotisessa hankkeessa ohjelmaa tarjotaan vankiloissa 
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ja siviilissä rangaistusta suorittaville sekä päihdekuntoutusten, 
-järjestöjen ja Tampereen sosiaalipalvelujen rikostaustaisille asiak-
kaille. Naisten ja nuorten erityistarpeet huomioidaan. Etäyhteyksiä 
ohjelman ohjaamiseksi testataan ja maahanmuuttajataustaisten 
tarpeita kartoitetaan. Kolmivuotinen hanke on käynnistetty kesä-
kuussa 2021. 

Gunnar Bergström tulee kouluttamaan väkeämme toisen ker-
ran syksyllä 2021. Keskusliitossa haluamme varmistaa, että jäsen-
yhdistysten uudet työntekijät ja mahdollisimman monet pääsevät 
koulutuksen pariin. 

Maamme jäsenyhdistyksillä on ansiokkaita hankkeita: Oulussa 
BACK UP -hanke ja HAND IN HAND -hankkeet, Porissa ja Raumalla 
naiserityinen kriminaali- ja päihdetyö sekä KRIS-Valmennus sil-
ta työelämässä -hankkeet. Seinäjoella keskitytään vahvistamaan 
perustoimintaa ja KRIS-Itä-Suomessa ollaan osittain muutosten 
edessä, kun toiminnanjohtaja on vaihtunut. 

Liitto on hakenut STEA-rahoitusta uudelle tulokkaalle KRIS-
Keski-Suomi ry:lle. Jyväskylässä alkunsa saanut yhdistys on pe-
rustettu osittain Jyväskylän vankilasta vapautuneiden vankien 
tukitarpeisiin. Lauantaina 19.6.2021 Keskusliitto järjestää van-
kilatyön koulutusta Jyväskylässä. Koulutukseen on ilmoittautu-
nut KRIS-työntekijöitä, vapaaehtoisia ja jäseniä jo lähemmäs 20. 
Koulutus toteutetaan myös etänä niitä varten, jotka eivät syystä 
tai toisesta pääse paikalle. 

************************************************************

Keskusliitto ja KRIS-yhdistykset valmistautuvat lomanviettoon. 
Heinäkuu on pääosin työntekijöiden lomakuukausi. Toimintaa 
turvataan silti läpi kesän mm. Tampereen perinteisillä kesäpäivillä, 

joille  tulee osallistujia ympäri Suomea ja eri laitoksista. 
Hellerajoja on rikottu Mäntsälässä ja Hyvinkäällä jo touko-

kuussa, missä lämpöasteita oli yli 25. Poikkeuksellinen vuosi on 
takanapäin. Koronatartunnat ovat laskussa, mutta ne ovat vielä 
mahdollisia. Koulut ovat päättyneet ja kesälomat alkoivat. Nuoret 
haluavat viettää aikaa yhdessä, rajoituksetta ja vapaasti. Vanhem-
mat ovat syystäkin huolissaan. Helteisenä koulunpäättäjäisiltana 
poliisit valvoivat tavallista valppaampina ja hajottivat liian isoja ja 
tiheitä nuorisoryhmiä. Putkaan vietävien alaikäisten määrä ja kun-
to on ollut huolta herättävää. Lastensuojeluilmoituksia on tehty 
runsaasti, useista alaikäisistä. Toivon satsausta ennaltaehkäise-
vään nuorisotyöhön ja lisäksi panostusta KRIS-erityisnuorisotyölle. 
Nuorisotyö on haastavaa, mutta vertaisuudella voidaan vaikuttaa 
aidosti myös nuorten äärikäyttäytymisiin. 

KESKUSLIITON PUOLESTA HALUAN TOIVOTTAA KAIKILLE TASA-
PUOLISESTI OIKEIN HYVÄÄ JA ANSAITTUA KESÄÄ – JÄSENYH-
DISTYKSILLE, VAPAAEHTOISILLE, JÄSENILLE SEKÄ YHTEISTYÖ-
TAHOILLE, JOITA ILMAN TOIMINTAMME EI OLISI MAHDOLLISTA 

Hannele
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Hei! Olen Anne. Olen ollut työkokeilijana KRIS:llä nyt puoli 
vuotta ja olen viihtynyt täällä hyvin. KRIS:llä hienoa on 
se, että kaikki otetaan huomioon, toiminta on reilua ja 

rehellisestä sekä päihteetöntä. Koen, että täällä otetaan kaikki 
hyvin vastaan ja aina löytyy joku kenen kanssa jutella.  Viihdyn 
hyvin ihmisten parissa, pidän toisten tarinoiden kuuntelemisesta. 
Olen saanut KRIS:ltä myös arvokasta tukea omaan tilanteeseeni.  

Minulla on itselläni poika, jolla on vuosia jatkunut päihderiippu-
vuus. Olen kokenut omaisen roolin raskaana. Siihen on kuulunut 
pelkotiloja ja puntaroimista sen suhteen mikä on oikea tapa auttaa 
ja olla tukena.  En ole koskaan hävennyt lastani tai tuntenut inhoa 
häntä kohtaan, vaan ennemminkin olen kokenut surua ja menet-
tämisen pelkoa. Päihderiippuvuus kehittyi pojalleni asteittain, ja 
vuosien varrelle on mahtunut paljon erilaisia vaiheita. Olen joutu-
nut myös pohtimaan syitä riippuvuuden taustalla. Muut ihmiset 
ovat auttaneet minua näkemään sen, että en olisi voinut tehdä 
tilanteen kehittymiselle mitään.  Nykyään tiedän paremmin, miten 
toimia lähiomaisen roolissa päihderiippuvaisen ihmisen kanssa. 

Olen kokenut tukiverkostoni tilanteessa todella tärkeänä oman 
jaksamiseni kannalta. Koen, että ilman muutamaa lähiomaistani, 
jotka jaksoivat aktiivisesti tukea minua, en olisi jaksanut näiden 
raskaiden vuosien läpi. Koen, että ihmisillä, joilla ei ole vastaavaa 
kokemusta vanhemman roolissa olemisesta päihderiippuvaisen 
lapsen elämässä, ei ole aina ollut kykyä asettua minun asemaa-
ni. Olen saanut KRIS:ltä myös arvokkaita neuvoja siihen, miten 
tilanteessani kannattaa toimia ja missä menee raja siihen, kuinka 
paljon voin vaikuttaa omaiseni tilanteeseen. Olen saanut KRIS:llä 
myös toivoa siihen, että päihderiippuvuus voidaan saada hallin-
taan ja elämä voi olla hyvää. 

 Anne

 

Opiskelijat tässä Hei! 

Olemme sosionomiopiskelijat Heidi ja Rosa Laurean ja 
Seinäjoen ammattikorkeakouluista. Aloitimme harjoit-
telumme suunnilleen samoihin aikoihin maaliskuulla ja 

molempien harjoittelujakso päättyy nyt toukokuun aikana. Har-
joittelujakso KRIS:llä on ollut meille molemmille mieluisa ja avar-
tava kokemus, vaikka harjoittelumme keskittyivät eri aiheisiin. 

Heidi suoritti KRIS:llä kehittämistyönharjoittelua, joka piti si-
sällään kehittämistehtävän sekä kohderyhmään tutustumista. 
Heidi vietti paljon aikaa toimintakeskuksen puolella ja osallistui 
aktiivisesti toimintakeskuksen arkeen.  Heidi suunnitteli kehit-
tämistehtävänään toisen opiskelijan kanssa kymmenen kerran 
keskusteluryhmäkokonaisuuden, jota on mahdollista käyttää jat-
kossa KRIS:llä, yhdyskuntapalvelussa sekä vankiloissa. Ryhmä-
kokonaisuuden aiheet painottuvat muun muassa tunne-elämän 
kiemuroihin, arjen hallintaan sekä ihmissuhdetaitoihin. “Harjoit-
telu KRIS:llä on lisännyt entisestään mielenkiintoani työskennellä 
tulevaisuudessa päihde- ja kriminaalihuollon puolella. Kävijöiden 
ja työntekijöiden tarinat ovat antaneet minulle paljon eväitä tu-
levaan. “ 

Rosa suoritti KRIS:llä esimiestyönharjoitteluaan, viettäen 
suurimman osan harjoitteluajastaan toiminnanjohtajan kanssa. 
Harjoittelun painopiste oli johtamisessa ja sisälsi paljon verkos-
topalavereihin osallistumista, minkä takia ajan viettäminen toi-
mintakeskuksella jäi vähäisemmäksi. ”KRIS sopi erinomaisesti 
esimiestyönharjoitteluuni, sillä pääsin näkemään järjestötason 
toimintaa sekä tutustumaan kokonaisvaltaisesti toiminnanjohta-
jan työhön. Pääsin myös toteuttamaan harjoitteluuni kuuluneen 
kehittämistehtävän Digitrippi-kurssin muodossa, jonka avulla 
pääsin harjoittelemaan sekä johtamista että kehittämistyötä. 
KRIS:n lämminhenkinen ja asiakaslähtöinen toiminta sai minut 
kiinnostumaan päihde- ja kriminaalihuollosta, minkä parissa työs-
kentelyä voisin harkita tulevaisuudessa valmistumiseni jälkeen.” 

Suosittelemme molemmat lämpimästi KRIS:ä harjoittelupai-
kaksi muille opiskelijoille. Tämä on paikka, jossa kaikki otetaan 
hyvin vastaan ja jokaiselle annetaan mahdollisuus kasvuun omien 
taitojensa ja kykyjensä ehdoilla. 

Heidi ja Roosa

Henkilö esittely: Anne
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Mun nimi on Sanni, ikää mulla 
on 27-vuotta ja kotoisin oon 
Pohjois-Karjalasta. 12-vuoti-

aana oon aloittanut päihteiden 
käytön ja sitä kesti vuoteen 
2020 asti. Välillä mulla meni 
paremmin ja sain opiskeltua 
itelleni ammatin ja käytyä töis-
säkin, mutta kuitenkin päihtei-
den käyttö ajo mut kiertämään 
kodittomana ympäri Suomea 
ja loppujen lopuksi päädyin 
vankilaan missä mulla oli ruo-
kaa, oma sänky ja katto pään 
päällä pitkästä aikaa. Vanki-
lassa tajusin kuinka rikkinäi-
nen olinkaan. Olin asettanut 
huumeet elämässäni kaiken, 
eritoten itseni edelle joten 
minulla ei ollut omasta mie-
lestäni mitään menetettävää. 
Parin kuukauden vankilassa 
olon jälkeen rupesin kuitenkin 
miettimään, voisiko elämässä 
olla jotain järkeä myös minun kohdalla, 
joten päädyin hakemaan Silta-Valmen-
nukseen päihdekuntoutukseen. Sinne 
päästyäni huomasin nopeasti ettei tää 
tule olemaan munkaan kohdalla help-
poa, itse asiassa päihteiden käyttämät-
tä jättäminen on ollut mulle helpointa. 

Mun suurin ongelma on ollut mun itse-
tunto, se on käyttäessä rakentunut huu-
meiden sekä ulkoisten asioiden varaan 

enkä oo ikinä osannut itteeni rakastaa, 
hyväksyä tai puhua ittelleni nätisti. Mun 
päällimmäinen ajatus on ollut aina ettei 
musta oo mihinkään eikä mun kannata 
edes yrittää koska epäonnistun kaikes-
sa. Ihan sama minne menin niin kävin 
pään sisällä jäätävää vertailua, jonnekin 

olin mielestäni liian ruma, toisaalle lii-
an läski ja jonnekin liian tyhmä, ja niin 
edelleen. Tätä kirjoittaessani oon ollut 

1 vuoden ja 3 kuukautta ilman 
päihteitä, ja tänä aikana oon käy-
nyt päihdekuntoutuksen, jäänyt 
samaan paikkaan työkokeiluun, 
hoitanut itseäni säännöllisesti ver-
taistukiryhmissä, saanut ystäviä ja 
välit omaan perheeseen kuntoon. 
Silta-Valmennukselta sekä KRISil-
tä oon saanut asiantuntevan ohja-
uksen ja tuen elämään, jota voin 
tänä päivänä sanoa elämisen arvoi-
seksi, vaikkakin suurin kiitos kuu-
luu ittelleni kun oon antanut itsel-
leni mahdollisuuden. Tänä päivänä 
oon KRISillä työkokeilussa ja täällä 
ollessani oon käynyt Digitrippi- 
sekä vertsikoulutuksen ja aloitan 
kokemusasiantuntijakoulutuksen. 
Olen myös päässyt osallistumaan 
keskusteluryhmiin, vapaaehtois-
ten järjestämään paintball-peliin 

sekä pelaan street socceria KRISin nais-
ten joukkueessa.  

Sanni

Sannin juttu
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Hei! Olen Rosa, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sosio-
nomiopiskelija, joka suoritti esimiestyönharjoittelunsa 
KRIS-Tampere ry:n toiminnanjohtajan harjoittelijana. 

Harjoittelujaksooni kuului kehittämistyön tehtävä, jonka tarkoi-
tuksena oli edistää harjoittelupaikan toimintaa. Tähän tarkoituk-
seen soveltui erinomaisesti Digitrippi-kurssi, jota oli jo alustavasti 
suunniteltu osaksi KRIS-Tampereen toimintaa.  

Kurssille oli ennestään haettu rahoitusta ja sen sisältöä oli suun-
niteltu alustavasti Aspa-säätiön kanssa. Aspa on jo useamman 
vuoden toteuttanut Digi haltuun –hanketta, jonka avulla tarjotaan 
maksutonta digitukea matalalla kynnyksellä esimerkiksi eri tavoin 
vammaisille henkilöille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä 
pitkäaikaissairaille. Tukea antavat koulutuksen käyneet digikave-
rit, jotka vertaishenkilöinä ymmärtävät koulutettavan mahdollisia 
toimintarajoitteita vaikkapa uuden laitteen, sovelluksen tai pal-
velun käytössä. Aspa halusi laajentaa toimintansa kohderyhmää 
kriminaalihuoltoon ja lähti siksi innokkaasti yhteistyössä kans-
samme suunnittelemaan KRIS-Tampereen omaa digihanketta. 

Toukokuun alkupuolella toteutettu Digitrippi-kurssi toimi pilot-
tihankkeena kyseiselle koulutusmallille. Kurssin tarkoituksena 
oli vahvistaa osallistujien digitaalisten laitteiden ja palveluiden 
hallinnan perusteita, kun taas Digi haltuun –hankkeessa keski-
tyttiin kouluttamaan vertaisohjaajia. Digitrippi-kurssin toivottiin 
toimivan eräänlaisena ponnahduslautana digikaveriksi kouluttau-
tumiselle, kun osallistujan omat digitaidot ovat ensin vahvistuneet. 
Kurssin sisältöä lähtivät suunnittelemaan Aspan tuella kanssani 
KRIS Tampereen työntekijät Juri ja Jesse, jotka olivat molemmat 
käyneet digikaverikoulutuksen ja omasivat täten tärkeitä taito-
ja Digitrippi-kurssin suunnitteluun. Heillä on myös molemmilla 
päihdetaustaa ja Jesselle lisäksi vielä vankilataustaa, minkä ta-
kia he pystyivät suunnittelemaan kurssia hyvin kohderyhmän 
näkökulmasta. Minä taas toin työskentelyyn mukaan osaamista 
ja taitoja, joita olin kartuttanut korkeakouluopintojeni aikana. 
Yhdessä muodostimme osaavan ja hyvän tiimin, jossa kaikkien 
erityisosaamista hyödynnettiin ja kaikki myös pääsivät kehittä-
mään itseään. Meillä oli hyvä työilmapiiri ja päätöksiä kurssin 
sisältöön liittyen teimme yhdessä tuumin, kaikkia kuunnellen. 
Hyvällä suunnittelulla ja tehtävien jakamisella saimme lyhyes-
sä ajassa suunniteltua kattavan ja monipuolisen kokonaisuuden 
osallistujillemme. 

Digitrippi-kurssi toteutettiin kuuden päivän mittaisena koulutus-
kokonaisuutena, jonka koulutuskerrat jakaantuivat kahden viikon 
ajalle. Alustavan suunnittelun mukaisesti kurssin opetusmate-
riaali oli jaettu teemapäiviin, jolloin tiettynä päivänä keskityttiin 
yhteen tiettyyn teemaan. Käsiteltäviä teemoja kurssilla olivat säh-
köposti ja salasanat, laitteet ja netti, pilvipalvelut, tekstinkäsittely, 
tunnistautuminen sekä some ja pikaviestimet. Kurssin suunnit-
telun suurena haasteena oli sisällön vastaaminen osallistujien 
taitotasoon, sillä kurssin alkuvaiheessa ei osallistujista ollut vielä 
tarkkaa tietoa. Lopulta saimme KRIS:n ja Silta Valmennuksen 
kautta osallistujiksi yhteensä viisi henkilöä, joilla kaikilla oli oma 
taitotasonsa ja joista osa oli myös käynyt Aspan digikaverikoulu-
tuksen. Kaikki osallistujat vaikuttivat kuitenkin oppivan kurssin 
aikana paljon uutta ja ohjaajana oli hienoa seurata, miten jostain 
teemasta enemmän osaavat neuvoivat muita osallistujia tarvitta-
essa. Ohjaajina olimme välillä lähes tarpeettomia, kun osallistujat 
olivat niin itseohjautuneita! Kurssilla vallitsi hyvä ryhmähenki ja 
pidimme myös paljon hauskaa yhdessä uuden oppimisen ohella. 

Osallistuja Sanni: “Ennen kurssin alkamista kuvittelin tietävä-
ni kaiken oleellisen digilaitteista ja –palveluista. Kurssikokonai-
suus oli kuitenkin todella kattava ja opin joka päivä jotain uutta. 
Kurssille osallistuminen oli mukavaa ja erityisen hienoa oli voittaa 
kurssin leikkimielinen pistokokeiden piirinmestaruus!” 

Saamamme palautteen ja oman seurantamme perusteella voimme 
todeta, että tarvetta digilaitteiden ja palveluiden kehittämiselle on 
olemassa myös päihde- ja kriminaalihuollon kentällä. Ohjaajien 
ja kurssille osallistuneiden palautteen perusteella pyrimme kehit-
tämään Digitrippi-koulutusta edelleen kohderyhmälle paremmin 
soveltuvaksi ja pyrimme saamaan Digitrippi-kurssin vakituiseksi 
osaksi KRIS Tampereen toimintaa. Oma osuuteni hankkeessam-
me päättyy harjoitteluni loppumiseen eli kurssin viimeiseen päi-
vään. Pidämme kuitenkin vielä Aspan kanssa yhdessä viimeisen 
palautepalaverin ja pyrin omalta osaltani auttamaan hankkeen 
edistämistä mahdollisuuksieni mukaan myös harjoitteluni loput-
tua. Digitrippi-kurssin suunnittelu oli mahtava ja opettavainen 
kokemus ja jonka lopputuloksesta olen todella ylpeä. Iso kiitos 
suunnittelutiimille, kurssille osallistuneille ja Aspalle tästä ainut-
laatuisesta tilaisuudesta olla mukana luomassa jotain uutta ja 
merkittävää KRIS:n toiminnan kehittämis.

Rosa

Esimiestyönharjoittelussa 

KRIS:llä
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Vuonna 2018 alkanut STEA:n rahoittama vapaaehtoistoi-
minnan kehittämishanke päättyy rahoituksen loppumisen 
vuoksi toukokuun lopussa 2021 ja jatkossa vapaaehtois- ja 

vertaistoiminta tulee kuulumaan toimintakeskusvastaavan toi-
menkuvaan.  

Hankkeen aikana saatiin luotua rekisteri, josta vapaaehtoiset, hei-
dän yhteystietonsa ja toiveensa vapaaehtoistoiminnalle on helppo 
löytää, sekä malli ja materiaali vapaaehtoisten perehdyttämiselle, 
tuntien seurannalle ja tuelle. Koulutuksia luotiin neljä – vapaa-
ehtoistoiminnan, kokemusasiantuntijuuden, vertaistuen, sekä 
vankilatyön koulutukset. Vankilatyön koulutusta edelleen kehit-
tää vankilatyön koordinaattori Tero Hohenthal. Muut koulutukset 
järjestetään jatkossakin yhteistyössä Nauha ry:n ja Tampereen 
A-Kilta ry:n kanssa. Koko hankkeen aikana luotu materiaali (ml. 
koulutukset) voidaan jakaa niitä tarvitsevien käyttöön. 

Hankkeen aikana juurrutettiin myös Pispalan rukoushuoneyhdis-
tyksen rahoittama Tulevaisuusverstas-toimintamalli, jossa vapaa-
ehtoiset kohderyhmäläiset suunnittelevat ja toteuttavat itselleen 
ja muille toimintaa ja tapahtumia. 

Myös kokemusasiantuntijuus vahvistui hankkeen aikana (puhuji-
en tukeminen, kohderyhmille räätälöidyt puheenvuorot, keikkojen 
koordinointi, seuranta, palautteen kerääminen) ja nykyään tavoi-
tamme kokemuspuhujiemme kautta vuosittain mm. kaikki uudet 
Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat.  

Hankkeen aikana vapaaehtoisuus ja vertaisuus tulivat näkyviksi 
ja niiden merkitys yhdistyksen toiminnalle entisestään kirkastui. 
KRIS-Tampereen toiminta pysyy jatkossakin monipuolisena, vir-
keänä ja houkuttelevana juuri vapaaehtoisten ansiosta – he mah-
dollistavat arjen toimintojen pyörimisen, sekä tapahtumat ja reis-
sut. Kiitos mahtavasta matkasta, KRIS-Tampereen vapaaehtoiset! 

Reetta Alenius

Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan 
kehittämis- ja koordinointihanke  

2018-2021

KRIS-Tampere ry sai STEA:lta kolmivuotisen rahoituksen 
Irti rikollisesta elämäntavasta-hankkeelle. Hanke tarjoaa 
rikostaustaisille kognitiiviseen viitekehykseen perustuvan 

muutosohjelman, jossa pureudutaan rikolliselle elämäntavalle al-
tistaviin ajatusmalleihin. Ohjelma on kehitetty Ruotsissa ja se on 
käytössä muissa Pohjoismaissa.  

Ohjelmia vetävät työparina ammattilainen ja rikostaustainen ver-
tainen. Ohjelmia tullaan vetämään siviilipuolella ja laitoksissa, 
yksilöille ja ryhmille. Naisille on omat ryhmänsä ja naiserityisyyden 
huomioiva materiaali. Nuorten kanssa tehdään yksilötyötä heille 
räätälöidyn materiaalin avulla.  

Ohjelma koostuu 22:sta pakollisesta osiosta, ja se voidaan vetää 
parin viikon intensiivijaksona tai harvemmilla kokoontumisilla pa-
rin kuukauden aikana. Jokaiselle osallistujalle/ryhmälle suunni-
tellaan tarvittavat lisäosiot ja ohjausta muun tuen pariin tehdään 
tarpeen mukaan. Ohjelman päätyttyä osallistujien kanssa tehdään 
suunnitelma jatkoa varten.  

Hanketta lähtevät luotsaamaan projektipäällikkö Reetta Alenius 
(1.6. alkaen) ja hanketyöntekijä Pete Nylund (1.8. alkaen). Yh-
teistyökumppanina hankkeessa on mm. Rikosseuraamuslaitos.  

Reetta ja Pete

Irti rikollisesta 
elämäntavasta 

-hanke  2021-2023 
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YHTEYSTIEDOT:
KRIS-Tampere ry p. 050 435 3127
www.kris.fi
Hatanpään valtatie 34 D 108
FIN - 33100 Tampere
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kris.fi

Toimintakeskuksen aukioloajat 
Ma, Ti, Pe 10-16 Ke 10-18, To 10-13.30 ja 
liikuntaa yhdessä Nekalassa alk.klo14 

Toiminnanjohtaja: 
Päivi Peltola p. 045 873 7477 

Toimintakeskusvastaava:
Pete Nylund p. 045 349 3564 

Vankilatyön koordinaattori: 
Tero Hohenthal p. 050 476 0046

Perhe- ja läheistyönohjaaja:
Leena Uhtakari p. 050 465 4295

Vapaaehtois- ja vertaistoiminta:
Reetta Alenius p. 045 807 0261
 
Ohjaajat/kokemusasiantuntijat: 
Niina Kadenius
p. 050 5518857
Juri Silta:
p. 050 5518856
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Olemme ensimmäinen paikallisyhdistys Suomessa, joka 
avaa toisen toimipaikan alueellaan. Yhdistys perustet-
tiin vuonna 2013 Raumalla ja nyt on aika avata siellä 

toimintakeskus.

Porin toimintakeskus avattiin Stean käynnistämisavustuksen tur-
vin maaliskuussa 2018. Koko toiminnan ajan on tehty paljon työtä 
sen eteen, että myös Raumalle voitaisiin avata oma toimipaikka.

Jälleen kerran täytyi taivaankappaleet olla kohdillaan, jotta tämä 
mahdollisuus aukeni.

Rauman kaupunki tarjosi edullisia tiloja aivan kaupungin yti-
messä idyllisessä Vanhassa Raumassa. Nuorten työpajan avulla 

saimme astioita. Ko-
ko toimistokalustus 
puolestaan löytyi 
kaupungin ylijäämä 
varastosta. Ystäväl-
liset yksityishenki-
löt lahjoittivat huo-
nekaluja ja siivous-
välineitä.

KRIS-satakunta ry

Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja ja tsemppi viestejä joissa 
toivotetaan meidät tervetulleeksi. On tullut ilmi selväksi, että meitä 
on todella odotettu!

Raumalla tulevat työskentelemään toiminnanjohtaja Minnan li-
säksi naistyön koordinaattori Johanna, oppisopimusopiskelijat 
Niko ja Wilhelmiina. Lisäksi kaksi muuta Nikoa tulevat auttamaan 
tarvittaessa.

Toiminta perustuu samaan periaatteeseen kuin Porissa. Luomme 
arjenhallintaan tukevan viikko-ohjelman ja päihteettömän toipu-
mista edistävän yhteisön. Tarjoamme mm koevapaus- ja yhdys-
kuntaseuraamuspalvelupaikkoja. Yhteistyötä tehdään kaupungin 
muiden toimijoiden kanssa.

Olemme innoissamme uudesta työstä ja avamme toimintakeskuk-
sen osoitteessa Savilankatu 10 ( taksitalo ) 1.6 klo 10.00. Olemme 
avoinna tiistaista perjantaihin klo 10.-15.00.

Tervetuloa siis Rauman toimintakeskukseen -” ol niingon gotonas ”
Yhteys :
Minna 044 989 6944
Johanna 041 319 5963
Niko 041 313 3613
meili: etunimi.sukunimi@kris.fi

KRIS SATAKUNTA LAAJENEE!
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Konkreettisten tapahtumien vierellä, kulkee narkomaanin 
läheisellä valtava määrä koettuja tunteita ja muistoja. Tun-
nelman värit ovat jotain kuoleman ja iltahämärän väliltä.
Tässä muutamia spontaanisti mieleeni pulpahtaneita muis-
toja ja tunteita.

Häpeä
• Ei ole muodikasta, että lapsi on narkomaani. Ethän siis avaa 
suutasi työpaikan kahvipöydässä, ettemme kiusaantuisi ikävästä 
aiheesta. En avaa, säästän kollegani kiusaantumiselta. Olen hil-
jaa, koska itseasiassa en jaksa puhua juurikaan mistään, haluan 
nukkumaan. Toki joukosta löytyy aina muutama samanhenkinen 
mutta julkisesti asiasta huutelu on ikävää.
• Olen väsynyt, kuoleman väsynyt. Mutta koska tyttärelläni ei ole 
syöpää, josta saisi sympatiapisteitä ja ymmärrystä väsymiselle, 
väsymystä ei voi olla. Sillä narkkarihan valitsee itse tiensä, sen ei 
kuulu vaikuttaa työn suorittamiseen.
”Hei tee nyt itsellesi jotain, oot niin valkonenkin ettei sua erota 
seinästä ja sulla on tämän kuun myynnit ihan paskoja”.
” Hei teet nyt vaan, kyl sä tiedät että oot paras ku haluut”. Raahau-
dun pois tilanteesta, haen sairaslomaa ja häpeän kun en jaksa.

Syyllisyys
• Jääkaapissa on ruokaa ja sänky on pehmeä kun lapsi asuu 
nälissään kadulla.
• Tuntuu, että olen paska puoliso, ystävä jne. Tämän turneen 
kestäessä, en halua enää muuta kuin olla yksin ja puuhata rau-
hassa pieniä asioita.
• läheiset pelkäävät kun soitan, koska minulla on usein vain huo-
noja uutisia.
• Ihmisten hyvää tarkoittavat neuvot: anna jo olla, ei siitä mitään 
enää tule, ei ainakaan soivaa peliä, älä nyt omaa elämääs pilaa. 
Siis mitä vittua, mun lapsi mun valinta. Lopeta syyllistäminen ja 
huutele asioista joista jotain tiedät. Minusta ei ole luovuttamaan.

Suru
• Suru ajasta, jonka menetän kanssasi.
• Suru, kun en tunne sinua enää, näen kuoren mutta tyttöni on 
poissa.
• Suru muiden puolesta, jotka sinua kaipaavat ja elävät mukana 

tässä rumbassa.
• Suru, sinun voinnistasi. Minun pieni tyttöni, hakattu, raiskattu, 
myyty...
• Suru omasta elämästäni, joka tavallaan jää jalkoihin yrittäessäni 
pitää sinua hengissä.

Pelko
• Kun kerrot, että poikaystäväsi pahoinpitelee sinua toistuvasti. 
Pitää vankina, potkii kylkiluihin ja päähän, polttaa sytkärillä. Ja 
yleensäkin potkii ihan muuten vaan huvikseen. ”Mut äiti hei, et 
sä voi puuttuu, kyl mä pärjään”
• Kun sun poikaystävä soittaa ja huutaa raivoissaan puhelimeen 
tulevansa ampumaan minut.

• Oletko elossa? Facen vihreä pallo on sammunut. En tunne ke-
tään kenelle soittaa. On vain kasa vanhoja tallennettuja prepaid 
numeroita, jotka eivät enää vastaa.

Soitto kotiin
• Kun sitten soitat, kerrot että sinut on hakattu. Hampaasi ovat 
katki ja osa irronnut.
• Kun soitat yön tunteina ja olet keikalla myymässä itseäsi. Kerrot 
olevasi vessassa ja itket kun et enää jaksa. Pyydän sinua lähte-
mään pois. Lohdutat ja sanot, ettei tää ole ilkeä ja saat nukkua 
yösi siellä. Tää on kumminkin parempi kun katu tai assan vessa, 
kun siel ei pysty kunnolla nukkuu. Hyvää yötä äiti, mä rakastan 
sua. Tyhjä tuuttaa puhelimessa, ei sanoja vain fyysinen kipu joka 
tuntuu kaikkialla.
• Kun soitat jouluyönä, että sinut on ryöstetty ja kengätkin viety 
jalasta. Eikä paikkaa mihin mennä.
• Kun soitat et sinut oli huumattu ja jätetty ulkokäymälään kuo-
lemaan. Olit löytynyt tajuttomana hypotermiassa ja sinut oli viety 
sairaalaan. Oli kyllä munuaistulehduskin, mut otin hatkat.

Käynti kotona
• Kun tulet käymään kotona sinulla on munuaistulehdus…. sai-
raalaan.
• Kun tulet käymään kotona sinulla on verenmyrkytys….. sai-
raalaan.
• Kun tulet käymään kotona jouluyönä, piikität vessassa kamaa 

5.5.2021 vietettiin valtakunnalista läheisten päivää ja tässä erään läheisen koskettava tarina:

NARKOMAANIN ÄIDIN TUNNEMYLLY
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Mitä KRIS merkitsee sinulle? 

Tatu: ’’Luottamusta ja turvaa.’’ 
Ilkka: ’’KRIS on henki ja elämä.’’ 
Elisa: ’’Yhteisön tukea. Avoin ja hyväksyvä ilmapiiri.’’ 
Nina: ’’Turvasatamaa. KRISillä sosiaalistuu, helppo tulla ihmis-
ten kanssa toimeen. Mahdollistanut itselle turvallisen toipumis-
ympäristön. On minulle kuin koti. Osaava ja ammattitaitoinen 
henkilökunta, näkevät jos henkilö voi huonosti. Heille voi puhua 
ihan kaikesta, ovat luotettavia. Ilman KRISiä elämä olisi aika yk-
sitoikkoista.’’ 
Anonyymi: ’’Yhteisöllisyyttä, turvallinen ilmapiiri.’
Timo: ’’Arkirutiinia, uusia kavereita. Sisältöä arkeen ja vertais-
tukea.’’ 
Niko: ’’Merkitsee minulle mahdollisuutta, määrittää tällä hetkellä 
elämäni sisällön.’’ 
Johanna: ’’KRISillä olen saanut suoritettua ensimmäisen ammatti-
ni ikinä. Kaikki ystäväni ovat täällä. Olen saanut kasvaa rikokset-
tomuudessa, päihteettömyydessä ja ammattilaisena. KRIS yhteisö 
on tukenut minua kaikissa tavoittelemissani asioissa.’’ 
Julius: ’’Merkitsee hyvää elämää. Antaa sisältöä elämään ja auttaa 
eteenpäin.’’ 
Anonyymi: ’’Paikkaa, jossa voi olla selvänä. Turvasatama, olohuo-
ne. Merkitsee yhteisöä ja perhettä sekä kuntouttavaa työpaikkaa. 
Mahdollisuutta muutokseen. Paikka, johon on kiva tulla, ympärillä 
hyviä ihmisiä ja vertaistukea. Saan uutta näkökulmaa elämään ja 
työkaluja muutokseen.’’  
Kyselyn teki sosionomi opiskelija Ella toimintakeskuksella harjoit-
telujaksollaan 

KRIS Satakunta ry:n toimintakeskus 
ISOLINNANKATU 28, 28100 Pori 
Toimintakeskus auki ma - to klo 10-16, pe klo 10-18 
Savilankatu 10  26100 Rauma 
Toimintakeskus auki ti-pe klo 10-15 

Minna wahlman 0449896944

Toimintakeskusvastaava ( Pori ) 
Aki Stenroos 044 236 1410

Naistyön koordinaattori ( Pori, Rauma ) 
Johanna Stenroos 041 319 5963

Ohjaaja ( Pori, Rauma ) 
Niko Sjögren  041 313 3613
 

YHTEYSTIEDOT
KRIS valmennus - hanke 
Hankepäällikkö 
Tarja Tanhuanpää  041 313 9281
  
Hanketyöntekijä 
Joonas Mäkinen 
044 242 1113  

Meiliosoite : etunimi.sukunimi@kris.fi  

Minna Wahlman 
toiminnanjohtaja 
KRIS - Satakunta ry 
tel +358 44 9896944 
www.kris.fi

ja riehut puukon kanssa.
• Kun tulet käymään kotona viet mennessäsi vihki - ja kihlasor-
mukseni ja myyt ne.
• Kun tulet käymään kotona, kolppaat kaikki paikat ja viet lii-
kenevät rahat.
• Kun tulet käymään kotona olet kamoissa, et voi jäädä yöksi. Lä-
hetän sinut yön selkään luurangonlaihana ja kodittomana, koska 
en halua olla sinun mahdollistajasi. Halaan surkeaa pientä ole-
mustasi, kerron että rakastan ja autan, kun olet valmis ottamaan 
apua vastaan. Menen vessaan kun olet lähtenyt ja oksennan.

Toive
Toiveeni muuttuivat matkan varrella. Sinisilmäisistä toiveista lo-
pulta todella karuun versioon alkuperäisestä.
Toivoin sinulle kiihtyvää tahtia kaikessa karmeudessaan, sitä 
kaikkea paskaa, johon olit jo väsynyt. Övereitä josta ei kumman-
kaan henki lähde, väkivaltaa, putkaa, sairaalareissuja jne. Jotta 
vihdoin oivaltaisit, että nyt riittää.
Kun en toiminut mahdollistajana, pelin henki oli kova. Pelattiin 
rikasta ja rutiköyhää, elämästä ja kuolemasta.
Rikas voitti tämän erän. Tyttäreni väsyi päihdesairauteensa ennen 
kuin ehti kuolla. Hoito mahdollistettiin omarahoitteisesti, koska 
aika elämästä oli kortilla ja julkisessa jonossa hän olisi toden-
näköisesti ehtinyt kuolemaan.Käyttökokemusta 10 vuotta, 1,5 
vuotta putsina.
Kiitos että olet, kiitos että elät.
Minun muistoni ovat sairautesi muistoja.
Muistot tyttärestäni ovat toisenlaisia,maailman parhaita.

Jokainen uusi päivä on lahja, otan ne kiitollisuudella vastaan.Ra-
kastaen
Äiti
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YKSITYINEN PÄIHDEHOITOKESKUS
P. 029 170 50 55 | Ma-su 8–21 www.minnesotakainuu.fi

Toipuminen päihderiippuvuudesta  
on mahdollista.

Henkilöesittelyssä Minna
Kihveli, Peipponen, Puikko, Puikkonen, hän joka oleilee nä-
reen alla… Rakkaalla lapsella on monta nimeä!

Minna hyppäsi remmiimme mukaan tämän vuoden alussa 
ja ei voi kuin ihmetellä miten sulavasti ja millä otteella 
Minna on hommansa ottanut haltuun. Minnan valta-

kuntaa on toimintakeskus ja sen arjen pyörittäminen. Ruuat val-
mistuu, siivoushommat delegoituu, vappauspakkaukset syntyvät 
ja lahjoitustavarat lentelevät omille paikoilleen varaston uumeniin.

Ei kannata hennon ulkomuodon antaa hämätä; kun käsky käy, 
on sitä parempi noudattaa..

Minna on catering- ja tarjoilualan ammattilainen ja työkokemusta 
Minnalle on kertynyt jo hulppeat 10,5 vuotta. Onpas tämä tyttö 
työskennellyt teininä myös sahalla.

Minnan uusin intohimo on neulominen ja tavoitteena on oppia 
tekemään kaksi samankokoista villasukkaa. Kuulin huhun, että 
nyt tekeillä on villapaita, jäämme jännittyneenä odottamaan lop-
putulosta… Minnalla on kotona suomenlapinkoira, jonka kanssa 
hän tykkää vapaa-ajallaan ulkoilla, säässä kuin säässä.

Minnan luonnetta kuvaa-
vat sanat ennakkoluulo-
ton, luotettava ja toimelias. 
Työpäivän aikana ei kanna-
ta jäädä Minnan jalkoihin 
pyörimään, tai saatat löytää 
itsesi hyvin nopeasti moppi 
kourassa luutuamasta lat-
tiota – vaikkei olisi edes sii-
vouspäivä 

Minna

Olen toisen vuoden sosionomiopiskelija ja suoritan 12 viik-
koa kestävää ammattiharjoittelua Oulun KRISillä. Har-
joitteluni painottuu yhteiskunnallisen osallisuuden sekä 

yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

Harjoittelujakso KRISllä on avartanut sitä, kuinka vaikeassa ase-
massa vankilasta vapautuva henkilö on. Tämän vuoksi koen Krisin 
työn tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Asiakkaiden on usein vaikea 
hakeutua ja päästä tarvitsemiensa palveluiden piiriin ja uuden-
laisen arjen hallinta voi olla haastavaa. 

KRISillä työssä yhdistyvät vertaisuus ja sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisuus, jotka mielestäni muodostavat hyvät edellytykset 
asiakkaan ja työntekijän väliselle työskentelylle. Krisillä asiakasta 
autetaan siinä, missä hän apua tarvitsee. Apua saatetaan tarvi-
ta esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä, asiointikäynneillä tai 
muissa arjen asioissa. Olen päässyt osallistumaan monenlaisiin 
työtehtäviin, mutta parasta on ollut erilaisiin ja eri taustoista tul-
leisiin ihmisiin tutustuminen juttuhetkien ja yhdessä tekemisen, 
kuten liikunnan ja käsitöiden parissa. 

Toivon KRISin henkilökunnalle ja asiakkaille hyvää kesää ja 
tsemppiä haastavan koronatilanteen keskelle! 

Ps. Kuvassa kääpiöpinseri Papu, joka pääsi myös vierailemaan toi-
mintakeskuksella

Ammattiharjoittelua KRISllä
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Elämässä tulee useinkin eteen paljon muuttujia. Joko jo-
kin asia ympärillä muuttuu tai sitten sitä itse muuttuu. 
Elämässä kun mikään ei välttämättä mene niin kuin on 

suunnitellut vaan muutokset kuuluvat aina asiaan. Se, miten 
suhtautuu muutokseen, on asian ydin ja tärkeä oivaltaa.  Elämän-
muutos voi siis olla väistämätön tai omasta halusta tapahtuva. 
Muutokset voivat olla myös niin hyviä kuin huonojakin ja ne voivat 
helppoja tai vaikeita. Usein elämänmuutos vaatii paljon sisua ja 
työtä, prosessointia oman pään sisällä. Esimerkkejä isoista elä-
mänmuutoksista ovat vankeusrangaistus, avioero, irtisanominen 
työstä, riippuvuudesta eroon pääseminen, lapsen saaminen, lä-
heisen kuolema, muutto jne. Suhteellisuus tässäkin, joku kokee 
isona asiana jonkun mikä toiselle on pieni. Toisen kokemuksia ei 
saa ikinä vähätellä.  

Itse olen myös kokenut menetyksen joitain 
vuosia sitten, se oli kamalaa ja en toivoi-
si tuota kokemusta kenellekään toiselle. 
Ihminen kun ei voi valita vaikeuksiaan, 
mutta suhtautumistapansa niihin voi. Me-
netys on aina haaste, joka saattaa virittää 
taistelutahdon ja luovuuden äärimmilleen, 
ainakin näin minulle kävi. 

Kaikki, mikä ei tapa, vahvistaa -sanonta 
ei saa täyttä hyväksyntää kuitenkaan 
mielessäni sellaisenaan. Joku kohtuus 
sentään. 

Elämänmuutos ja sen käsittely on aina 
asennekysymys. Tärkeintä on se, miten 
suhtautuu elämänmuutokseen. Niistä ei 
pidä ahdistua, vaikka ne olisivat kuinka 
pelottavia tahansa. Aluksi tietysti muutos 
voi pelottaa, ärsyttää ja luoda ahdistuneen 
ilmapiirin, mutta pitää yrittää silti löytää aina jotain positiivista 
asiasta. Näin pääsee vaikeankin muutoksen yläpuolelle ja elämäs-
tä tulee lopulta oikeasti helpompaa.  

Minun elämäni muuttui silloin joitain vuosia sitten, minun oli 
taisteltava, minun oli muutettava asennettani, että selviäisin. 

Muutos lähti itsestäni, omasta halustani muuttua eli olin moti-
voitunut muuttumaan. Ja oli tietysti löydettävä oikeat työkalut 
muutoksen tueksi. Kirjoittaminen oli minulle tärkeä apu, samoin 
tyttäreni kanssa oleminen tai hulluttelu muuten vaan. Vaikeiden 
asioiden kirjoittaminen paperille ja jatkuva pohdiskelu antoi uu-
sia näkökulmia sekä ymmärrystä itseen. Jokainen ihminen tekee 
surutyötä oman persoonansa kautta. Itselläni aktivoitui luovuus 
tämän kriisin kautta. Vaikeuteni olivat ”materiaalia”, josta raken-
tui uusia muotoja, ideoita ja paljon tekstejä. Vaikken ole mikään 
taiteilija, käsittelin siltikin menetystäni enimmäkseen luovalla ta-

valla. Kokeilin terapiaakin, mutta en kokenut siitä olevan apua, 
koska silloin vielä en ollut tarpeeksi rohkea ja /tai motivoitunut 
tekemään muutosta. 

Monille puhuminen ja vertaistuki ovat se turvaverkko, joiden va-
rassa jaksaa eteenpäin. Itselleni nämä keinot eivät olleet silloin ne 
oikeat, en vain kyennyt puhumaan. Nyt tapahtuneesta on kohta 
kuusi vuotta ja voin vihdoin puhua siitä ääneen. Useimmiten vielä 
pala kurkussa ja kyyneleet silmissä, mutta silti voin jo käsitel-
lä sitä puhumalla, se helpottaa. Pienin askelin kuitenkin työstin 
muutostani, läpi harmaan kiven ja se kannatti. Voin rehellisesti 
sanoa, että olen nyt onnellisempi kuin koskaan ennen. Kriiseistä 
selviäminenhän on hyvinkin yksilöllistä. Toipuminen on hyvinkin 
yksilöllistä ja jos aikaisemmista menetyksistä tai ongelmista on 
jäänyt jotain käsittelemättä, ne nousevat uudelleen pintaan. 

Itselläni tuon kriisin käsittely tuli tietynlai-
sissa sykleissä. Ensin tuli alkusokki, joka 
suojasi mieltäni ja kielsin tapahtuneen. 
Kielsin sen kauan, mieli ei ollut valmis. 
Sitten iski täydellä voimalla reaktiovai-
he, jossa tunteet nousivat voimalla päin 
näköä. Huusin, itkin, raivosin, tärisin ja 
eristäydyin. En edes itse hetkittäin tun-
nistanut itseäni vihaltani. Taas aika ku-
lui, meni oikeastaan vuosi tai kaksi ennen 
kuin varsinainen surutyöni alkoi. Mene-
tykseni vaati hirveästi mietintää, johon ku-
lui paljon aikaa ja kyyneleitä, sen jälkeen 
vasta aloin toipua askel kerrallaan ja en 
vieläkään ole ehjä, mutta voin jo suunnata 
katsettani uusiin asioihin. 

Menetykseni kautta päästin irti haavoittu-
mattomuuden illuusiosta. Elämä on aina 
arvaamatonta ja epäoikeudenmukaista. 

Tällä vuosia kestäneellä matkallani toivo on ollut tärkeä element-
ti, toivo jostain hyvästä.  

Menetykseni oli haaste, joka viritti tietynlaisen taistelutahdon ää-
rimmilleen. Ehkä nyt voin nähdä menetykseni lahjana, joka käänsi 
koko loppuelämän uuteen suuntaan. Tunnen suurta kiitollisuutta 
voitetuista vaikeuksista ja uudesta elämästä, jota ei muuten olisi 
löytynyt. 

Mikään ei sujunut sormia napsauttamalla vaan tämä kaikki otti 
valtavasti aikaa ja vaati suurta taistelutahtoa. Oli uskallettava 
mennä eteenpäin, jotta sai asioita raiteilleen. Oli ajateltava posi-
tiivisesti, oli pakko! Totta kait minulla oli välillä huonoja viikkoja/
päiviä ja valitin, itkin sekä surin asioista, jotka eivät vaan ottaneet 
toimiakseen, mutta pyrin olemaan ajautumatta synkkyyteen ja 
näkemään joka asiassa vain pimeitä puolia. Ajatuksen ja tahdon 
voima, niillä selvisin! 

Ja toivon, toivon jostain hyvästä.

Kokemuksen äänellä 
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Saimme tänne KRIS:lle vieraaksi hel-
mikuun lopulla parivaljakon Joen-
suun KRIS:ltä, sekä keskusliiton 

toiminnanjohtajan koirineen.
Vierailun oli tarkoitus olla kaksipäiväinen, 
alkaa maanantaina ja päättyä tiistaina.
Kuinkas ollakkaan, vierailusta kehkeytyi-
kin melkoinen selviytymistaistelu…

Sunnuntai-iltana puhe-
limeni soi, Joensuu oli 
saapunut toimintakes-
kuksellemme jossa he ma-
joittuvat. MUTTA, avain ei 
sopinut lukkoon eikä näin 
ollen ovi heille auennut. 
Ei siinä sitten muuta kuin 
tuiskua ja tuulta päin (kir-
jaimellisesti) ja nokka koh-
ti toimintakeskusta. Kävin 
siinä toteamassa, että näin 
on avain ei sovi yläkertam-
me lukkoon, vaikka sillä 
alakerran ovi aukeaa.

Pikainen soitto työkave-
rille, että tulen hakemaan 
avaimeni. Kyllä, minun 
työavaimeni, häneltä ko-
toa. Olin ne hänelle perjantaina antanut, 
koska olisin maanantaina sovitusti it-
se pois töistä. Avaimet haettiin ja asialle 
naurettiin, Joensuun väki saatiin pirttiin 
sisälle.

Joensuun uudella käsityöpajalla oli tehty 
meille hieno ”härveli”, kuva siitä jutun lo-
massa. Meillä härveli pääsi kattoon komei-
lemaan, ihana idea! :)

Mainittakoon tässä vaiheessa, että sääolo-
suhteet olivat jo sunnuntaina haastavat. 
Lunta pyrytti vaakatasoon, eikä säätiedo-
tus luvannut siihen mitään helpotusta.

Sunnuntaina saapui Oulun huudeille 
myös toiminnanjohtaja Marko koiransa 
kanssa. Marko ja Thelma yöpyivät muuta-
man kymmenen kilometrin päässä toimin-

takeskukselta sijaitsevas-
sa mökissä. Maanantai-
aamun valjetessa paljas-
tui karu totuus. Lunta oli 
yön aikana tullut reilusti 
eikä autolla päässyt ma-
japaikan tietä ajamaan. 
No problem, soitettiin 
auramies putsaamaan tie 
ja näin Marko ja Thelma 
pääsivät toimintakeskuk-
selle. Kuitenkin aurausta 
odotettiin sen verran, että 
jäi aamupala heiltä sivu 
suun. Loppu päivä sujui 
verkkaisesti ja ilman suu-
rempia ongelmia.

Työpäivä päättyi ja 
jokainen erkani omille teilleen.

Lumisade jatkui, jatkui ja jatkui.. Täytyy 
myöntää näin oululaisena, että harvoin 
lunta saadaan kerralla näin paljon ja vie-
läpä helmikuun lopulla. Tiistaiaamu siis 
valkeni entistä lumisempana. Kun itse 
saavuin töihin, mietin siinä itsekseni, että 
kuinkahan moni työkavereista pääsee pe-
rille. Lunta oli satanut yön aikana arviolta 
puoli metriä.

Heti aamutuimaan saimme viestiä mökillä 
majailevalta Markolta, että lunta on tullut 
”rintaan asti” yön aikana, eikä mökiltä pää-
se pois. Tutulle auramiehelle soitettiin, jo-
ka ilmaisi heti kättelyssä, että ruuhka au-
raukselle on melkoinen. Asetuimme tietysti 
jonoon odottelemaan mökkitien aurauksen 
vuoroa. Aamu vaihtui päiväksi ja päivä il-
laksi. Nyt mökiltä alkoi jo tulla hätäänty-

neitä viestejä. Näl-
kä kurnii vatsassa 
ja mökin hanasta 
tuleva vesikin 
epäilyttää, onko 
se juomakelpoista 
sittenkään..? Tie-
tenkään mökille 
ei voinut mitään 
hätäpakettia toi-
mittaa, eihän sin-

ne ollut pääsyä eikä sieltä pois. Aikamme 
pohdittuamme muistimme, että mökin 
pakkasessa on ainakin pullaa eikä näin 
ollen Thelmaa tarvitse laittaa lihoiksi mi-
käli lumisaarto jatkuu vielä kauan.
Loppujen lopuksi kauan odotettu auramies 
saapui illalla viiden aikaan ja kotimatka 
pystyi Markolla ja Thelmalla alkamaan.
Tokihan lumipyry jatkui edelleen ja pyy-
simmekin kaikkia vierailijoita ilmoitta-
maan, että ovat päässeet perille kotiin. Jo-
ensuusta meille ajaa yleensä noin 5 tuntia. 
Kotimatkaan Joensuun tytöillä meni nyt 
11 tuntia. Tampereelle meiltä ajaa noin 6 
tuntia, ja Markon kotimatkaan taittui ky-
seisissä olosuhteissa 10 tuntia. Marko ja 
Thelma saapuivat turvallisesti perille kotiin 
noin 3 aikaan aamuyöllä keskiviikkona.

Aina ei kaikki mene elämässä niinkuin on 

Talvinen tarina
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Heipä hei, mitä kuuluu?
Vappuna aloitimme grillikauden, vaikka lunta on hieman vielä maassa ja pohjoi-

sesta puhaltaa Oululle tyypillinen raikas tuuli. 
Paistoimme poru-

kalla myös munkkeja ja 
nautimme vappusimaa ser-
pentiinien ja ilmapallojen 
ympäröiminä. 
 
Rassauspajalla on vaihdet-
tua asiakkaille renkaita, 
öljyjä ja hitsattu autoja ta-
saisen mukavaan tahtiin.  
Puupuolella on syntynyt 
mm.  aitaelementtejä ja huonekaluja. 

Kesää varten olemme laittanut sisälle ruuk-
kuihin itämään mm. porkkanaa, herneitä ja 
kesäkukkia. Siirrämme ne heti yöpakkasten 
loputtua ulos kasvimaalle jatkamaan kasvu-
aan aurinkoon meidän iloksi.  
 
Vankila infot ovat onnistuneet alkutalven 
tapaan etänä RISE:n tiloista ja yhteydenotot 
vankiloihin rullanneet myös nykyajan etäteitä 

pitkin. Toimistollamme pyörii joku Teams palaveri tai koulutus lähes päivittäin ja on 
meillä onneksi voinut käydä myös jo jonkun verran vieraitakin.

Odottelemme nyt täällä pohjoisessa jo malt-
tamattomina kesäisiä ja aurinkoisia päiviä. 
Tarkoitus on pitää joka keväiset pihatalkoot 
ja maalata porukalla aitaelementit asiakkaille 
valmiiksi.

Terveisiä ja tsemppiä kaikille täältä Palolantiel-
tä Oulusta.

suunnitellut ja kuvitellut. Tämä oli taas 
siitä hyvä muistutus. Aina voi suunnitella 
ja valmistella, mutta silti voi olla, että elä-
mä päättää toisin. Ei siinä auta muu kuin 
sopeutua. Kun kyseessä on niinkin iso asia 
kuin luonnonvoimat, on turha temppuilla 
vastaan. Tässä hetkessä noiden kahden 
päivän kommellukset jo naurattavat, toi-
vottavasti myös siellä Tampereella ja Jo-
ensuussa :)

Terkkuja kaikille täältä lumisesta Oulusta! 
Lunta löytyy edelleen paikkapaikoin täällä, 
ja lumisadettahan sitä taas lisää lupailtiin 
(5.5.2021) Kesää odotellen; KRIS-Oulun 
poppoo
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YHTEYSTIEDOT:
KRIS-Oulu ry
Palolantie 22, 90620 OULU
etunimi.sukunimi@kris.fi
Paitsi > SaijaIjas@krisoulu.fi www.krisoulu.fi

Toimintakeskus avoinna ma-to 8.00 – 15.00 
 pe 8.00 – 12.00

Hand in Hand /Hankevastaava 
046-623 2883/Anna Juntunen

Kädentaidot /Vastaava Ohjaaja 
046-6401098/Maarit Rentola

Back Up! /Hanketyöntekijä 
046-555 9654/Lauri Tuohimaa

Toimintakeskusvastaava 
046-555 9547/Minna Juntunen

Rassauspaja /Vastaava Ohjaaja 
046- 5548742/Jani Pesälä

Hand in Hand /Hanketyöntekijä 
046-6203172/Saija Ijäs

Back Up! /Hankevastaava
046-547 3112 /Jaana Juntunen

Meiän vintillä tapahtuu joka päivä ja tuloksena 
syntyy toinen toistaan hienompia töitä. Viime 
aikoina lankaa solmiessa on tehty makramee 

töitä, niin seinävaatteita, unisieppareita kuin amppelei-
takin. Villasukkia tulee nopeaa tahtia ja hienoimmat on 
tietenkin meiän omat "kris-sukat". Harjoja on tuunat-
tu virkatuilla varsipäällisillä ja harjaosia maalaamalla, 
jonka jälkeen niillä tehtävä työkin sujuu kuin itsestään. 
Onhan me myös tehty äänieristetyynyjä oville ja tulitik-
ku härpäkkeitä (vaikea selittää, katso kuva). Ideat ei siis 
meiän sakilta lopu kesken ja aina jostakin pulpahtaa 
uutta edellisten tilalle. Ja hei, kyllä me ihan tilauksesta 
vaatteitakin korjataan tai ommellaan melkeinpä mitä 
vaan... eli, jos joltakin hajosi vetskari tai tuli housuihin 
reikä, niin kyllä meillä nekin osataan vaihtaa tai korjata. 
Iloisen puheensorinan ohella meillä on vintillä lähes aina 
radio päällä. Vinkkaan-
pa kuitenkin, että jos 
vintille tulija harkitsee 
radiokanavan vaihtoa 
- kannattaa vilkaista 
ensin nurkkaan saa-
dakseen hyväksyvän 
murahduksen, ennen 
ku kovin menee säätä-
mään taajuuksia.

Tatuointi muistuttaa mi-
nua molemmista puolis-
tani. Kuvaa oikeinpäin 

katsoessa lukee angel ja ylös-
alaisin devil. Selvinpäin enkeli 
ja päihteitä käyttäessäni oikea 
piru. Tatuointi muistuttaa mi-
nua myös vankilaan joutumi-
sestani. Angel-kirjoitus näkyy 
tatuointia oikein päin katsoes-
sa siksi, että haluan sen olevan 
päällimmäinen puoleni ja että 
piru sisälläni ei pääse valloil-
leen. Tatuoinnin on tehnyt Ou-
lulainen Antti Hiltunen. 

Olen ottanut tatuoituna kä-
teen lapseni nimen vuonna 
2018. Emme asu yhdessä 

vaan lapseni asuu toisella paikka-
kunnalla. Näin hän kulkee muka-
nani aina.
 

Merkityksellistä mustetta Vintiltä kuuluu
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KRIS-etelä-pohjanmaa ry

Back Up! /Hanketyöntekijä 
046-555 9654/Lauri Tuohimaa

Toimintakeskusvastaava 
046-555 9547/Minna Juntunen

Rassauspaja /Vastaava Ohjaaja 
046- 5548742/Jani Pesälä

Hand in Hand /Hanketyöntekijä 
046-6203172/Saija Ijäs

Back Up! /Hankevastaava
046-547 3112 /Jaana Juntunen

Hei vaan kaikille! Täällä on ollut ai-
kamoista muutoksen myllerrystä 
alkuvuosi. Jennyn sijaisuus päättyi 

ja Sanna palasi toiminnanjohtajan pestiin. 
Lisäksi meidän palkkatuella olevat ohjaajat 
ovat vaihtuneet, remmiin on tullut Jukka ja 
Roni. Myös toimintakeskusvastaava vaihtui 
kevään aikana ja Mika aloitti työt huhtikuus-
sa. Mikasta voittekin lukea lisää oheisesta ju-
tusta. Eli lähes täysin uusin työntekijävoimin 
lähdemme jatkamaan tätä toimintavuotta ja 
kehittämään tulevaa.

Monenlaisia suunnitelmia on heitelty il-
moille, mutta mitään suurempaa ei ole vielä lukkoon lyöty. Vielä siis sinäkin 
ehdit vaikuttamaan meidän ohjelmaan, ja mikäli sinulla on ideoita ja toiveita 
niin kerro niistä rohkeasti, josko pystyisimme edes osan niistä toteuttamaan. 
Syyskuussa tulee kuluneeksi KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry:n perustamisesta kym-
menen vuotta, joten jonkinlaiset juhlat ovat varmasti syksyllä ohjelmassa.

Nuotiopaikka on ollut jo tälle keväälle ahkerassa käytössä, ja tarkoituk-
sena on rakentaa viereen vielä jonkinlainen katos, laavu tai kota, jotta pieni 
sade ei grillausta haittaisi. Myös kasvimaa on suunnitteilla, heittäydymme siis 
kohta aivan omavaraisiksi. Koko perheen virkistäytymispäivä on suunnitteilla 
leirikeskukseen, katsotaan päästäänkö samaan paikkaan missä ollaan viime 
vuosina oltu. Koronatilanteen toivottavasti parantuessa lisäämme jälleen yh-
teistyötä myös muiden yhdistysten kanssa, suunnitteilla on muun muassa 
erilaisia joukkuepelejä.

Koko kesän olemme auki normaalisti eli arkisin klo 9-15, ajatuksissa on 
ollut myös grilli- ja saunailtoja sekä retkipäiviä, jolloin aukiolo saattaa poiketa 
normaalista, mutta tästä ilmoittelemme toimintakeskuksella, Facebookissa ja 
Instagramissa. Jos et siis vielä meitä somessa seuraa niin otahan seurantaan.

Aurinkoista kesää ja toivottavasti nähdään kesän aikana!

Kuulumisia Etelä-Pohjanmaalta



20

KRIS-etelä-pohjanmaa ry

Hei, nimeni on Lauri ja opiskelen 
sosionomiksi Seinäjoen Ammat-
tikorkeakoulussa toista vuotta. 

Matkani KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry:ssä 
on alkanut maaliskuun alussa, kun läh-
din metsästämään työharjoittelupaikkaa. 
Ennen tätä olin vain kuullut luokkalai-
silta, sekä opettajiltani pieniä paloja siitä 
mitä KRIS:n toimintaan kuuluu. Pääsin 
haastatteluun huhtikuun alussa, jonka 
jälkeen sovimme minun kymmen viikon 
harjoittelun alkavan heti seuraavana 
maanantaina. Tätä kirjoittaessa on neljä 
viikkoa harjoittelua takana, ja voin hyvil-
lä mielin sanoa, että olen tullut oikeaan 
paikkaan harjoitteluun.

Mä olen Tilla, lähihoitajaopiskelija 
mielenterveys- ja päihdepuolella ja vii-
meinen vuosi on menossa. Eksyin KRIS:n 
nettisivuille harjoittelupaikkaa etsiessäni, 

ja toiminnan kuvaus kuulosti mielenkiin-
toiselta ja sellaiselta työltä mistä pitäisin 
tulevaisuudessakin. Tammikuussa olin 
KRIS:llä kahden viikon tutustumisjak-
solla, jonka jälkeen oli mahtavaa palata 
huhtikuussa aloittamaan kuuden viikon 
harjoittelu!

Molemmat olemme sitä mieltä, että 
KRIS:n toiminnassa tulee hyvin esille yh-
teisöllisyys ja avoimuus. On ollut hienoa 
huomata, että ihmiset täällä ovat autta-
vaisia, ymmärtäväisiä, huolehtivaisia ja 
vilpittömiä omista tai muiden taustoista 
riippumatta. Jokainen on tervetullut mu-
kaan toimintaan ja yhteiseen tekemiseen 
päivittäin, eikä se ole kenellekään pakko-
pullaa vaan porukka on aidosti innoissaan. 
Myöskin opiskelun kannalta KRIS:ltä saa 
paljon uusia näkökulmia ja käydään kes-
kusteluja asioista, joita ei vaan yksinker-
taisesti koulunpenkillä istumalla opi tai 
tule ajatelleeksi. 

Meillä valmistellaan viikon toiminta yh-
dessä henkilökunnan ja asiakkaiden kans-
sa. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen 
viikko on mielekästä puuhaa kaikille, eikä 
kenenkään tarvitse katsoa viikko-ohjelmaa 
naama väärinpäin. Näinkin pienessä ajas-
sa, me koemme molemmat, että olemme 
saaneet paljon tältä paikalta ja meillä on 

vielä todella paljon saamatta. Vaikka meillä 
on kummallakin enää puolet harjoittelusta 
jäljellä, uskomme että saamme tästä irti 
korvaamatonta kokemusta ja elinikäisiä 
ystäviä. 
Kiitos ihana KRIS:n porukka, että olette ot-
taneet meidät niin hyvin vastaan! 

P.S. Ilmoitelkaa kun ne perunat nostetaan 
maasta, niin me tullaan syömään.

Tiila ja Lauri

Opiskelijana KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry:ssä,

Tilla ja Lauri
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YHTEYSTIEDOT: 
KRIS- Etelä-Pohjanmaa ry 
Luhdantie 2, 60200 Seinäjoki 
etela-pohjanmaa@kris.fi 

Toimintakeskus on auki ma-pe klo 9-15 
ja lauantaisin klo 12-15. 

Toiminnanjohtaja:
Sanna Lahtinen, p. 045 843 4273
sanna.lahtinen@kris.fi

Toimintakeskusvastaava:
Mika Alakoski, p. 045 864 3882 (myös 
päivystysnumero)
mika.alakoski@kris.fi

Toimintakeskusohjaajat 
Jukka Auvinen ja Roni Isberg
p. 045 864 3880
etelapohjanmaa.vertaistuki@kris.fi

Päivystyspuhelin 045 864 3882 

etelapohjanmaa.vertastuki@kris.fi
www.kris.fi 

Facebook KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry 
Instagram kris_etelapohjanmaa 

KRIS-etelä-pohjanmaa ry

Olen Mika Alakoski, 47 -vuotias. Aloitin KRIS-Etelä-Pohjan-
maa ry:llä toimintakeskusvastaavana huhtikuussa 2021. 
Koulutukseltani olen lähihoitaja ja olen työskennellyt vuo-

sia päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa.
Itsestäni sen verran, että minulla on päihdetausta, mikä sai alkun-
sa hyvin nuorena lapsena. Olen korjannut päihteillä omia tunne-
elämän häiriöitä ynnä muita sellaisia. Päihteiden käyttöni alkoi 11 
-vuotiaana alkoholilla ja siitä sitten mukaan tuli lääkkeet ja sa-
tunnaisesti kannabis, aina kun sitä oli saatavilla. Silloin ei muita 
huumeita ollut juurikaan saatavilla, jonka vuoksi niiden aloitta-
minen venyi 90- luvun alkupuolelle. Olen siis ollut addikti lähes 
koko ikäni, joskin sain onneksi raitistua helmikuussa 2005, pitkän 
taistelun jälkeen.
Aivan kuten niin monella muullakin, tämä elämäntapa johti myös 
rikoksiin aivan nuoresta saakka ja olin virkavallan kanssa tekemi-
sissä usein ja poliisien niin sanottuna silmätikkuna. Tuomioita olen 
saanut ehdollisena, ehdottomana ja olen suorittanut myös osan yh-
dyskuntapalveluna. Rikokseni on lähes kaikki liittynyt päihteisiin, 
taikka niiden hankintaan, joten päihteet kun jäi, niin samassa jäi 
myös rikollisuus. 

Harrastelen kuntosalia ja moottoripyörähommia. Perheeseeni kuuluu minun lisäksi vaimoni sekä 
viisi lasta, joten vapaa-ajan ongelmia ei tule, kun näiden lisäksi vielä koettaa pitää addiktion 
hoitotason edes välttävänä.
KRIS toiminta on minulle hieman entuudestaan tuttua jo kymmenen vuoden takaa Turusta, 
joskaan se ei siellä oikein saanut tuulta purjeisiin, joka ei sinänsä ole ihme, olimmehan Turussa 
:). Nyt kun Seinäjoella oli paikka auki, niin tunsin, että tämä on nyt minun paikka ja päätin 
hakea ja tulin vielä valituksikin. 
KRIS:lle oli helppo tulla töihin, koska arvopohja on sama kuin itsellä omassa elämässä. Olen nyt 
ollut täällä kuukauden ja joka päivä vaan vahvistuu ajatus, että tämä on juuri minun paikka 
suorittaa työpanokseni isänmaalleni. Kiitos työhaastattelijoilleni luottamuksesta, ja toivotan 
kaikille oikein mukavaa kesää!

Mika

HEI KAIKILLE!
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YHTEYSTIEDOT:
KRIS-Keski-Suomi ry
Päivystys numero. 0403653314 
(päivystys ajat vielä auki)
kris.keskisuomi@kris.fi

Tuomas Laine puheenjohtaja

Kris-keski-suomi ry

KRIS-Keski-Suomi ry kuulumiset. 
 

Paljoakaan ei ole kerinnyt toiminnassa tapahtua korona rajoitusten takia, mutta sitäkin 
enemmän sitten suunnittelu puolella. Täällä jo odotellaan innolla kun saadaan star-
tattua KRIS infot Jyväskylän vankilalle 26.5 

Myös meidän Teemua on pyydetty osallistumaan vanhemmille tarkoitettuun Päihdeteemailtaan 
kokemusasiantuntijan roolissa joka järjestetään Teams yhteydellä 19.5-21 

Vankilatyön koulutus järjestetään Jyväskylässä 19.6 Youth Against Drugsin (YAD) tiloissa 
Lutakossa. Koulutukseen onkin tulossa yllättävän paljon osallistujia, Oulusta, Seinäjoelta, 
Porista sekä Tampereelta siis ainakin näillä tiedoilla. Jyväskylän vankilalta Laura Viherranta 
on lupautunut myös pistäytyä koulutuksessa ja sanomaan muutaman sanan. 

Jyväskylän vankilahan tulee muuttumaan siis kokonaan mies vankilaksi tämän kesän aikana 
joka siis pikkusen tulee myös muuttamaan meidän suunniteltua toimintaa. 

Muutenhan täällä on aika mennyt pitkälti Stea hakemuksen kimpussa sekä keskiviikkoisin 
ollaan oltu tavattavissa Asekatu 6 sekä päivystys puhelin on edelleen käytössä (0403653314) 

Niin ja tietysti alkaahan meillä myös vihdoin 3.6 alkaen torstaisin pyörimään futis vuorot 
klo.20-21 
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Kris-itä-suomi ry

Minut valittiin helmikuussa 
lopettaneen Antin tilalle 
toiminnanjohtajaksi halli-

tuksen kokouksessa toukokuussa.
Ajatuksena tämä on jännittävä, 

olen ollut yhdistyksessä mukana jo 
neljä vuotta mutta taka-alalla enim-
mäkseen. 

Paperityöt ovat tulleet vuosien 
saatossa tutuiksi mutta se että mi-
nun pitäisi tuoda itseäni tässä roo-

lissa enemmän esille tuo minulle haasteita. 
Nämä vuodet mitä olen tässä ollut mukana aja-

tukseni on että tästä teen itselleni työpaikan, tätä 
työtä on tehty pikku palkkiolla tai vapaa ehtoisesti. 
Koskaan en ole tätä tehnyt rahan takia vaan ihmisten 
takia ja sillä tiellä jatkan edelleen.

Haluan kiittää Jaanaa ja Markoa jotka luottavat ja 
uskovat että minusta on tähän sekä muusta tuesta 
mitä heiltä olen saanut. 

Hyvää Kesää kaikille!  Rakkain terkuin Marika. 

Kesäiset terveiset Liperistä!

Täällä onkin jo hellettä piisannut, parhaillaan lämpöasteita 
on ollut 30 astetta! Huh huh ja tietenkään meidän toiminta-
keskuksella ei oikein ilmastointi toimi! Kuntouttavassa työ-

toiminnassa on porukkaa ja pojat onkin ahkerana tehneet halkoja 
sekä risusavottaa. Toimintakeskukselle tuli ”uusi” toimintakeskus-
vastaava palkkatuella.

Milla oli jo naisten pajalla mukana, mutta kun toiminta ei ottanut 
tulta alleen, niin päätin laittaa sen jäähylle ja Milla siirtyi sitten tänne 
toimintakeskukselle hääräilemään.

Ollaankin sitten viime viikko järjestelty ja siivottu tiloja, että 
saadaan Joensuun toimistolta tavarat mahdutettua näihin Liperin 
tiloihin! 

YHTEYSTIEDOT:
KRIS-Itä-Suomi ry 

P. 0452162588 
Liperin nuorisokahvila ja toimintakeskus: 
Keskustie 15, 83160 Liperi

KRIS-Itä-Suomi ry:n Marikasta 
uusi toiminnanjohtaja
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rise uutinen

Ta sa val lan pre si dent ti vah vis ti per jan tai na lain vä liai kai sis-
ta toi mis ta ran gais tus ten täy tän töön pa nos sa ja tut kin ta-
van keu den toi meen pa nos sa co vid-19-epi de mian joh dos ta. 

Tä nään an net tiin lain mah dol lis ta ma oi keus mi nis te riön ase tus 
yh dys kun ta pal ve lun ja val von ta ran gais tuk sen täy tän töön pa non 
aloit ta mi sen vä liai kai ses ta ra joit ta mi ses ta 7.6.–30.9.2021 vä li-
se nä ai ka na.

Nyt voimaan tulevassa laissa säädetään mahdollisuudesta poiketa 
tietyiltä osin vankeuslain ja tutkintavankeuslain rangaistusten 
täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevista 
säännöksistä. Kun muut vankilassa covid-19-epidemian leviämi-
sen estämiseksi toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä, voidaan 
vankiloiden toimintoja, tapaamisia ja poistumislupia rajoittaa tai 
keskeyttää siltä osin kuin se on välttämätöntä. Rikosseuraamus-
laitoksen keskushallintoyksikkö tekee päätökset saatuaan Vanki-
terveydenhuollon arvion vankilan sijaintialueen epidemiatilantees-
ta. Laissa säädetään myös korvaavista järjestelyistä esimerkiksi 
kirjastoon pääsyn tai tapaamisten keskeytyksissä. Väliaikainen 
laki on voimassa 31.10.2021 asti.

Oikeusministeriö: Väliaikaisia toimia 
rangaistusten täytäntöönpanossa

Yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen aloittamista mah-
dollisuus rajoittaa
Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi myös 
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon, kun keväällä 2020 
asetetun poikkeustilan seurauksena valtaosa yhdyskuntapalvelu-
paikoista joko suljettiin tai ne eivät enää ottaneet vastaan yhdys-
kuntapalvelun suorittajia.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon aloittamista on 
mahdollista rajoittaa edellä mainitun väliaikaisen lain no-
jalla annettavalla oikeusministeriön asetuksella, jos se on 
yhdyskuntaseuraamusten asianmukaisen täytäntöönpa-
non turvaamiseksi välttämätöntä. Kyse on tilanteista, joissa 
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano on estynyt tai kohtuut-
tomasti vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi. Nyt annetun 
asetuksen mukaiset rajoitukset koskevat yhdyskuntaseuraamuk-
sista vain yhdyskuntapalvelua ja valvontarangaistusta.

Lue tiedote oikeusministeriön sivuillaAvautuu uuteen ikkunaan
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tehtävää

Väärin ymmärretyt
sarjis

SUDOKU

Ratkaistaan ongelmat
yhdessä

Voihan vitsi!

1. Kannibaalit
Kaksi kannibaalia istui nuotiolla. Toinen sanoi, ettei oikein pidä 
anopista. Siihen toinen, että "syö edes salaatti".

2. Mielisairaalassa
Mielisairaalassa vieraillessani kysyin johtavalta psykiatrilta, miten 
voidaan päättää onko potilas sijoitettava laitoshoitoon vai ei.
- Helposti, vastasi johtava, täytämme kylpyammeen vedellä. Annamme 
sen jälkeen potilaalle teelusikan, kahvikupin ja ämpärin. Potilasta 
pyydetään tyhjentämään amme.
- Ymmärrän, sanoin minä, normaali ihminen käyttäisi ämpäriä, koska 
se on suurempi kuin teelusikka tai kahvikuppi!
- Ei, vastasi johtaja, normaali ihminen vetäisi ammeen tulpan irti - 
haluatko ikkunapaikalla olevan sängyn?

3. Joulukuusta hakemassa
Kolme suomalaista lähti metsään hakemaan joulukuusta. Yhdellä oli 
saha, toisella kirves. Mikä kolmannella oli?
- Ientulehdus. Joka kolmannella suomalaisella on ientulehdus.

4. Lääkärissä
Kävin lääkärissä valittamassa outoa alavatsakipua. Lääkäri käski mi-
nua lopettamaan masturbointi. "Ai, onko se vaarallista", kysyin. "Ei", 
vastasi lääkäri, "mutta se häiritsee keskittymistäni".
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horon’skooppi

HORO’n’skooppi

OINAS / VÄDUREN 21/3 - 19/4
Oinaat ovat itsekkäitä vittupäi-
tä, jotka suuttuvat joka asiasta, 

eivät ymmärrä huumoria mikäli se koh-
distuu heihin tai johonkin heidän puut-
teisiinsa. Oinaat luulevat olevansa helve-
tin hauskoja ja mukavaa seuraa, mutta 
todellisuudessa kukaan ei pidä heistä. 
Rakkaudessa oinaat ovat parhaimmil-
laan, mikäli seurustelevat itsensä kans-
sa. Yhteiselosta kenenkään kanssa ei tu-
le mitään, sillä oinas ei yksinkertaisesti 
pysty ymmärtämään, että maailmassa on 
muitakin ihmisiä kuin he.

MOTTO: "Sanoks joku jotai?"
TYÖPAIKKA: Useimmiten se vi-
hatuin kersantti

AUTO: Joku nopea, virtaviivainen ja si-
sältä pieni

HÄRKÄ / OXEN 20/4 - 20/5
Härkä inhoaa kylmää ja kuumaa ja yk-
sinoloa ja seuraa ja kovia ääniä ja liikaa 
hiljaisuutta... Härät ovat todella heikko-
ja ihmisiä sisältään, jotka valittavat joka 
asiasta. He kuvittelevat olevansa vahvoja 
ihmisiä, mutta todellisuudessa he ovat 

varsinaisia jeesmiehiä ja -naisia. Härälle 
ei koskaan käy mikään. Härät 
nukkuvat paljon.

MOTTO: "Emmää..."
TYÖPAIKKA: aina kun menet asioimaan 
jonnekin, jossa pitäisi saada joku hoita-
maan asiasi jämptisti, esiin piipertää koko 
työpaikan ainoa härkä, joka sanoo "kyllä" 
aina kun sinäkin sanot ja "ei" aina kun 
sinäkin sanot.
AUTO: iso ja vähäkuluttava

KAKSONEN / TVILLINGARNA 21/5 - 20/6
Kaksonen on niin vauhdikas, ettei ku-
kaan kerkeä edes tekemään mielipidet-
tään tästä rasittavasti vieteri-ihmisestä. 
Mikäli täpötäydessä juhlasalissa kuulet 
sen vittumaisimman ja kovaäänisimmän 
nauruäänen, siellä on kaksonen. Yleensä 
hän on kertomassa jotain itsestään eikä 

edes huomaa, että kukaan muu ei 
naura. Mikäli haluat seurustella 
kaksosen kanssa, muista laittaa 

hänet sähköaitaukseen lähtiessäsi kotoa, 
sillä palatessasi et löydä häntä mistään.

MOTTO: "Ai minä?"

TYÖPAIKKA: Mahdollisimman meluisa 
paikka, esim. baari.
AUTO: Mikä tahansa, jos siellä on cd-soitin

RAPU / KRÄFTAN 21/6 - 22/7
Rapu on koko luomakunnan ihmetys. Ku-
kaan ei ymmärrä, miksi tällaisia ihmisiä 
on olemassa. Ravut ovat mustasukkaisia 
jopa omasta tietokoneestaan ja juoksutta-
vat mieluusti muita. Rakkaudesta ravun 
kanssa ei tule mitään, hän elää vain it-
sensä kanssa, vaikka kuinka kuvittelisi 
olevansa seurallinen ja sosiaalinen. Rapu 

haluaa kolmetoista lasta, seitse-
män koiraa, viisi 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 minusta!"
TYÖPAIKKA: Mikä tahansa, sillä ravut ovat 
ikävä kyllä usein hyvin varakkaita, vaikka 
tekisivät mitä
AUTO: Iso perheauto, jonka on itse os-
tanut, mutta suree asiaa koska haluaisi 
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10%:n tippi"
TYÖPAIKKA: oma perustama firma

AUTO: Jaguar, tarpeeksi tyylikäs, 
mutta ei liian kallis

VESIMIES / VATTUMANNEN 
20/1 - 18/2
Vesimies on vitun idiootti. Hän ei yleensä 
tajua mistään mitään ja kävelee kaikkien 
perässä. Hän kävelisi vaikka sillalta alas, 
jos joku kehoittaisi. Vesimies kuvittelee 
olevansa Einstein, mutta epäonnistuu kai-
kessa pahasti. Yleensä he saavat pelkkää 
tuhoa aikaan ja sitten tulee joku muu ja 
korjaa jäljet (yleensä kauris)

MOTTO: "En mä huomannut"
TYÖPAIKKA: puolison valitsema
AUTO: ei ole

KALAT / FISKARNA 19/2 - 20/3
Kalat ovat yleensä rapajuoppoja, narkka-
reita ja työttömiä. He esittävät loppuun asti 
pirteää ja sosiaalista, vaikka mieli on hau-
tonut itsemurhaa jo viimeiset kolmetoista 
vuotta. Kaloista valitettavasti pidetään, 
sillä he keksivät aina tekemistä. Usein he 
keksivät tekemistä, vaikka kukaan ei ole 
enää edes paikalla. Kalat ymmärtää vas-
ta kolmen tunnin päästä, että juhlat ovat 
ohi. Siksi he ajautuvat masennuksissaan 
juomaan, koska hän missasi hyvät jatkot.

MOTTO: "Meille pääsee!"
TYÖPAIKKA: kiitä onneasi jos on
AUTO: moottoripyörä

serakkaus ei näy ulospäin. Ainoastaan se 
on raivostuttavaa, että he yrittävät koko 
ajan saada jotakuta rakastumaan häneen 
itseensä. Luoja auttakoon häntä, joka ra-
kastuu vaakaan!

MOTTO: "Kato eiksooki hieno?"
TYÖPAIKKA: edustustehtävät

AUTO: Söpö, punainen Renault

SKORPIONI / SKORPIONEN 
23/10 - 21/11
Skorpionit puhuvat jatkuvasti puhekump-
paninsa päälle, ovat käytökseltään hyök-
kääviä ja kiroilevat jatkuvalla syötöllä. 
Skorpionit pettävät kumppaneitaan, ku-
settavat pomoaan, kavaltavat rahaa jokai-
selta, jonka tuntee ja potkivat naapurinsa 
koiria ja lapsia. On siis helppo arvata, ovat 
skorpionit rakastettavia?

MOTTO: "Haista vittu!"
TYÖPAIKKA: joku, jossa on tarpeeksi höl-
mö pomo
AUTO: vaarallinen

JOUSIMIES / SKYTTEN 22/11 - 
21/12
Jousimiehestä et saa itsellesi ai-

nakaan kumppania, ellei sinulla ole tar-
peeksi hyvä lenkkarit. Jousimies juoksee 
koko ajan, ongelmiaankin. Hän yleensä 
jättävät asiat muiden hoidettavaksi ja läh-
tevät itse pois. Jousimiehet ovat piikitte-
leviä ihmisiä. He ajaantuvat yleensä joka 
paikkaan, niin hyvään työpaikkaan kuin 
seurustelusuhteeseen tekemättä itse mi-
tään, sillä ovat varsinaisia hannuhanhia. 
Tästä syystä moni vihaa heitä

MOTTO: "Kato mitä voitin arpajaisista"
TYÖPAIKKA: riippuu tuurista
AUTO: riippuu arpajaispalkinnosta

KAURIS / STENBOCKEN 22/12 
- 19/1
Kauriita ei kukaan vihaa, sillä he 

tekevät töitä koko ajan yksinään pommi-
suojassa kaukana häiriöstä. Ainoastaan 
heidän puolisonsa on jatkuvasti katkera 
ja vihainen. 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 tarkalleen se 

horon´skooppi

Hauskempi tulevaisuus

Ferrarin

LEIJONA / LEJONET 23/7 - 22/8
Usein kun leijona tulee huoneeseen, moni 
ajattelee - "voi vittu..!" Leijonat ovat kaikki 
itserakkaita, leuhkia ja kuvittelevat tietä-
vänsä kaikesta kaiken. Leijonat osaavat 
mielestään maalata, piirtää, kirjoittaa ja 
näytellä vaikka ovat vain surkuhupaisia 
yritellessään jäljitellä suuria mestareita. 

Mikäli joku leijona lukee tämän, 
hän nauraa suureen ääneen ja lä-
hettää tämän kaikille ystävilleen 

hyvänä vitsinä ymmärtämättä, että se on 
totta.

MOTTO: "Olen jo pyrkinyt teatterikorkea-
kouluun, he eivät ilmeisesti ole vielä käsi-
telleet hakemustani. Ovat niin häkellyk-
sissä esitelmästäni, että haluavat käsitellä 
sen viimeiseksi ja tehdä sitten rauhassa 
päätöksen, olenhan niin taitava vaikka itse 
sanonkinminullaonuseitatuttujanäyttelijä-
puolellajaolen jne jne"
TYÖPAIKKA: Joku, jossa saa olla koko ajan 
esillä, esim. idols koelaulut
AUTO: Kallis ja näyttävä Mersu

NEITSYT / JUNGFRUN 23/8 - 22/9
Neitsyet ovat raivostuttavan siis-
tejä ja pilkunnussijoita. Kukaan 
ei kestä heitä kahta minuuttia 

kauempaa. Usein armeijassa tai vastaa-
vissa paikoissa neitsyitä ammutaan ja 
uhrataan *******lle. Silloin moni henkilö 
on helpottunut ja he saavat taas jättää 
märän pyyhkeensä sängyn päälle. Neitsyet 
eivät tule toimeen kenenkään kanssa, eivät 
edes toisien neitsyeiden, sillä aina jokaises-
sa ihmisessä on parannettavaa ja he ovat 
epähygieenisiä.

MOTTO: "Pesiköhän tarjoilija kätensä käy-
dessään vessassa?"
TYÖPAIKKA: Automekaanikko
AUTO: Citroên

VAAKA / VÅGEN 23/9 - 22/10
Vaa'at kuvittelevat olevansa kauniita ja 

komeita, vaikka näyttävätkin 
ihan homoilta ja huorilta. Vaa'at 
saavat usein huomiota minne ta-

hansa menevätkin, mutta se johtuu siitä, 
että heillä roikkuu vessapaperia kengässä 
tai heidän suupielissään on suklaata. Vaa-
ka tuijottaa koko ajan peiliin ja rakastaa 
itseään. Se hyvä puoli heissä on, että it-
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