
 

 
 
 
 

Kalliolan Setlementti ry Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0116577-1 kalliola.fi 
 
 

HAKEMUS KAJARI-KUNTOUTUKSEEN 

Kajari on Kalliolan Setlementti ry:n toteuttama ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA:n rahoittama avopäihdekuntoutus. Kuntoutusta tarjotaan täysi-ikäisille varsinaissuomalaisille 
rikos- ja päihdetaustaisille henkilöille iästä, sukupuolesta ja rikostaustasta riippumatta. Kajarin 
tavoitteena on tukea irtautumaan päihderiippuvuudesta ja rikollisesta elämäntavasta. Toiminta 
järjestetään Turussa ja sen palvelut ovat maksuttomia niin kotikunnalle kuin asiakkaallekin. 

 

Etu- ja sukunimi:   ______________________________________________ 

Kotikunta:   ______________________________________________ 

Puhelinnumero, jos käytössä: ______________________________________________ 

 

1. Valitse alta tilanteeseesi sopiva vaihtoehto: 

□ osallistuisin avovankilasta kuntoutukseen  

□ osallistuisin valvotusta koevapaudesta kuntoutukseen 

□ osallistuisin osana yhdyskuntaseuraamuksia kuntoutukseen 

□ osallistuisin vapaudesta kuntoutukseen  

 

2. Mikäli olet tällä hetkellä vankilassa, niin missä vankilassa suoritat vankeusrangaistustasi, 
kuinka pitkä tuomiosi on ja koska siirryt valvottuun koevapauteen/vapaudut? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Mikäli suoritat tällä hetkellä yhdyskuntaseuraamusta, niin mitä yhdyskuntaseuraamusta 
suoritat? 

□ yhdyskuntapalvelu 

□ aikuisten ehdollisen vankeuden valvonta 

□ nuorten ehdollisen vankeuden valvonta 

□ ehdonalaisen vapauden valvonta 

□ valvontarangaistus 

 

4. Kuinka pitkä yhdyskuntaseuraamuksesi suorittaminen on ja koska se suorittaminen 
päättyy?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Koska toivoisit pääseväsi aloittamaan kuntoutuksen ja kuinka pitkä kuntoutusjakso on 
tavoitteena? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Millainen elämäntilanteesi on tällä hetkellä? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

7. Mikä saa sinut hakeutumaan Kajari-kuntoutukseen? Millaisia tavoitteita sinulla on 
päihteiden käytön ja rikoksien teon suhteen? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

8. Osallistuisitko: 

□ Ryhmäkuntoutukseen 

□ Yksilökuntoutukseen 

□ Molempiin  

 

9. Mikäli osallistuisit ryhmäkuntoutukseen, niin millainen ryhmän jäsen sinä olisit? Mitkä asiat 
saattaisivat olla sinulle haasteellisia ryhmäkuntoutuksessa? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

10. Millaisissa asioissa tarvitset työntekijöiden tukea niin ryhmä- kuin yksilökuntoutuksessakin? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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□ Annan suostumukseni siihen, että Kalliolan Setlementti ry:n Kajari-kuntoutuksen työntekijät 
käsittelevät yhdessä lähettävän tahon (esimerkiksi Rikosseuraamuslaitos, Turun 
kaupunki/muu kunta tai Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä) kanssa tähän hakemukseen 
kirjoittamiani tietoja.  

 

Päivämäärä: ______/______/______ 

 

 

_________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakemus lähetetään 

 

salattuna sähköpostina Kajarin työntekijöille Marta Lampaiselle 
(marta.lampainen@kalliola.fi) ja Outi Rintalalle (outi.rintala@kalliola.fi)  

 

tai 

 

postittamalla osoitteeseen: 

Kalliolan Setlementti ry/Kajari 

Artturinkatu 2 E 20 

20200 Turku 
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