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Uutiset  

HINTAHALOO!   HALOSEN

keskiviikosta sunnuntaihin 16.–20.10.2019
Tuotteita rajoitetusti.

TAKKI
179024

5900(99,90) TAKKI
184861

9900(179,00)

NAISTEN NILKKURIT
182732

5900(89,90)

TAKKI
181440

7900(149,90)
NAISTEN NILKKURIT

183081

5900(89,90)
MIESTEN NILKKURIT

183091

5900(89,90)

FLANELLI-
PAITA
179227

2900(59,95)

JYVÄSKYLÄ     
Kauppakeskus Seppä     ma–pe 10 – 20, la 10–18, su 11–18
Kauppakatu 32           ma–pe 10 – 19, la 10 –17
Asemakatu 11 (Sport)        ma–pe 10 – 19, la 10 –16

Kauppakadun OUTLETissa la 19.10. asti  

0sta 3, maksa 2! Tarjoamme 
edullisimman.

24/7
verkko- 

kaupassa 
halonen.fi

Jyväskylä
Heikki Kärki

Siinä ei ole mitään huolestuttavaa, 
että torstaina järjestetty Asunnot-
tomien yön puistotilaisuus hou-
kutteli tihkusateessa Tourujoen 
rantaan selvästi vähemmän ihmisiä 
kuin viime vuonna. Ensimmäistä 
kertaa asunnottomille yösuojan 
tarjonneelle Taulumäen kirkolle 
oli puolestaan iltayhdeksältä saa-
punut neljä majoittujaa, joista yksi 
kertoi asuvansa kotonaan mutta 
tulleensa ”henkiseksi tueksi tär-
keään tapahtumaan”.

Yöpymistä järjestänyt Jyväskylän 
seurakunnan diakonian asiantun-
tija Tero Reingoldt koki tärkeäk-
si, että kirkko antaa viestin, jonka 
mukaan se on yhtenä toimijana 
puuttumassa asunnottomuuteen.

–�Eihän yksi yö ratkaise mitään, 
mutta miksei tulevaisuudessa voi-
taisi pitää enemmänkin kirkkoja 
auki, Reingoldt pohti.

Sitä voisi kuitenkin pitää huoles-
tuttavana, että vaikka Jyväskylän 
asunnottomuus on korkeammal-
la kuin kertaakaan 2010-luvulla, 
ei aiheesta järjestettyyn paneeli-
keskusteluun saapunut kuin yksi 
poliitikko: vasemmistoliiton kau-

punginvaltuutettu Irma Hirsjärvi.
Yhtenä paneelikeskustelun tar-

koituksista oli välittää asunnot-
tomuutta kokeneiden ihmisten 
näkemyksiä päättäjille. Nyt se ei 
onnistunut.

–�Aika kylmä meininki. Niitä 
ihmisiä, joille viestiä yritetään vie-
dä, ei kiinnosta, paneeliin osallis-
tunut Marko Peitsoma kuittasi.

Peitsoma, 44, on yksi Suomen joh-
tavista asunnottomuuden koke-
musasiantuntijoista. Nykyisin 
päihdekuntoutujien asumispal-
veluohjaajana työskentelevä mies 
on käynyt aiheesta myös edus-
kunnan työryhmän kuultavana.

Peitsoma jäi nuorena amfeta-
miinikoukkuun ja päätyi asun-
nottomaksi yli kuudeksi vuodeksi. 
Noin puolet öistä hän vietti ”läm-
pimässä ja turvallisessa” putkas-
sa, jonne hankkiutui esimerkiksi 
pissaamalla poliisiauton päälle.

–�Elämästäni saisi trillerieloku-
van. Minua on osoitettu aseella, 
minulta on lyöty solisluu poikki 
pesäpallomailalla ja nimissäni on 
ostettu kymmeniä autoja.

Omasta taustastaan huolimatta 
Peitsoma kyseenalaisti Suomen 
”asunto ensin” -toimintamallin, 
jossa ihmisille järjestetään ensin 
asunto ja ratkotaan sitten mui-
ta ongelmia. Peitsoman mukaan 
asunto ei auta päihdekoukussa 
olevia, sillä muu päihdeyhteisö 
hinkuu saman katon alle.

– Riippuvaiset eivät ole kovin 
solidaarisia, vaan sieltä varaste-

”Tule vastaan, asunnoton”
Asunnottomien yö: Taulumäen 
kirkko avasi ovensa Jyväskylän 
asunnottomille.

Taulumäen kirkkoon oli  iltayhdeksältä saapunut neljä yöpyjää. Paikkoja oli viidellekymmenelle.

”
Eihän yksi yö 
ratkaise 

mitään.
Tero Reingoldt

TIINA MUTILA

Marko Peitsoma kulki yli kuusi vuotta reppu selässään asunnotto-
mana. Lisäksi hän jemmasi metsään alusvaatteita muovipusseissa.

taan se, millä saa seuraavan päi-
vän annoksen.

Peitsoman mielestä ensin pitäi-
sikin hoitaa riippuvuutta. Vasta 
sitten ihminen on valmis muut-
tamaan omilleen.

–�Olen nähnyt, kuinka asun-
noille voi käydä, jos sinne otetaan 
vääränlaisia ihmisiä. Ne tuhotaan. 
Tiedän ihmisiä, jotka ovat odot-
taneet asuntoa ensin kahdeksan 
vuotta ja menettäneet sen sitten 
kuukaudessa, Peitsoma kertoi.

–�Minun viestini päihdeongel-
maisille asunnottomille on, että 
tulkaa vähän vastaan. Jos ihminen 
ei luovu päihteistä ja rikollisuudes-
ta, on häntä todella vaikea auttaa.


