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Vapautetut
Jyväskylän Katulähetys ry

Perinteinen miesten leiri pidettiin 3.-7.4.2006 Humalajärven leirikeskuksessa, sivut 6-7.

Tessio Backan uudet
työntekijät, sivut 4-5

Henkilöstöjohtamisen koulutusta
 Jyväskylän katulähetyksessä
on meneillään koko henkilökunnalle tarkoitettu henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennusohjelma.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun
toteuttama valmennusohjelma
kestää kuluvan vuoden.
Kouluttajina toimivat Maarit
Raappana ja Anne Ylönen sekä hengellisen johtamisen osiossa Teuvo
Toivanen.
Ensimmäisessä jaksossa tutustuttiin
osallistuvaan johtamiseen, jossa käsiteltiin arvoperustaa, omaa johtajuutta
sekä strategisia lähtökohtia johtajuudessa.
Toisessa osiossa haasteena olivat innovatiivisuuden kehittäminen itsensä
johtamisessa ja vuorovaikutustaidoissa. Samalla toteutettiin oman johtajuuden arviointi esimiestyön arviointina.
Työyhteisöstä esimies, kollegat ja

alaiset arvioivat toinen toisensa toimintaa skaalalla 1-5. Myös jokainen
koulutukseen osallistuva arvioi itsensä johtajakyvyt.
Väittämät ryhmiteltiin neljään eri
kategoriaan, jotka olivat, esimiestyö,
työyhteisön johtaminen , ohjaus ja informointi ja ammatinhallinta ja vastuullisuus. Työyhteisön vastauksista ja
omasta vastauksesta tehtiin numeerinen keskiarvo ja grafiikkaesitys, jossa
verrattiin omaa arviota muiden arvioon.
Tämän jälkeen laadittiin tulosten ja
oman käsityksen pohjalta kehittymissuunnitelma ja toimenpiteet niissä asioissa, jotka tarvitsivat kehittämistä.
Yhtenä tärkeänä osiona oli hengellisen johtamisen osuus. Jaksanko johtaa?
- voimavaroja johtamiseen
Tavoitteena oli antaa Katulähetyksen johdolle keinoja ja menetelmiä
arvioida ja kehittää psyykkistä toimivuuttaan omassa esimiestyöskentelys-

sään.
Teuvo Toivanen kävi läpi hyvän
johtajan tuntomerkkejä Raamatussa
ja nykyisessä johtajuusajattelussa
Samalla kyseltiin johtamisen haasteita Katulähetyksessä?
Mikä syö ja mikä antaa voimavaroja johtamiseen? Johtamistyyli voimavarana ja henkilöstön kehittämisvälineenä.
Oman mielen johtaminen ja terveestä rooli-ideasta huolehtiminen
koettiin hyvin tärkeänä.
Koulutuksen yhteydessä tehtiin
avoin gallup, miten nykyinen ihmissuhde työ kuormittaa kutakin työntekijää. Kukin työntekijä sai asettua
siihen kohtaan, missä hän koki itsenä tällä hetkellä. Koko alue täyttyi tasaisesti niin, että enemmistö sijoittui
keskelle.
Johtamiskoulutus jatkuu vielä koko
syksyn, jona aikana käydään läpi
BSC-kortti työvälineenä.

Työntekijät ryhmittyneenä tämänhetkisen työrasituksensa mukaan.
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Momeni Ziaulhag, 43v

Mies Panjsherin vuorilta
 Kangaslammin Mansikkatien kuudennen kerroksen asunnosta avautuu kaunis kesäinen
näköala yli koko asuinalueen.
Viihtyisän asunnon olohuoneen
sohvalla istuu ystävällinen mies.
Älykkäät silmät tuikkivat elämää
ja toimeliaisuutta.
Toukokuun lopussa hän saa valmiiksi opinnot logistiikan peruskurssilta ja
saa valmiudet toimia erilaisissa kuorma-auton kuljetus- ja terminaalitehtävissä Suomessa. Linkki ulkomaalaistyöllekin se on ilon aihe sillä maahanmuuttajien polku työelämään on
maassamme vielä varsin kivikkoinen.
Ilmapiiri on levollinen kun Momeni
Ziaulhag, 43 v. kuusihenkisen perheen
isä kertoo sujuvalla suomen kielellä
omaa elämäntarinaansa.

Afganistanin sota
Taliban militanttien ottaessa vallan
v.1996 Afganistanin pääkaupungissa
Kabulissa perheemme oli yksi niistä tuhansista ja tuhansista kansalaisista jotka joutuivat pakenemaan uusia vallanpitäjiä kotiseudultaan, aloittaa Momeni
Ziaulhag. Varsinkin korkeamman koulutuksen saaneet kansalaiset joutuivat
tulilinjalle. Uskonnollinen kuri oli kova.
Miesten piti kasvattaa pitkä parta ja
ottaa päähänsä turban päähine. Naiset
alistettiin ja pakotettiin pukeutumaan
kasvot peittävään shariin. Toisinajattelijoita ei katsottu hyvällä silmällä, jatkaa Momeni.
Valmistuin vuoriteollisuusinsinööriksi v.1988 Bakussa Azerbaizanissa entisessä Neuvostoliitossa. Afganistanin
sodan aikaan työskentelin Vuoriteollisuusministeriössä Kapulissa. Ministeriön kolmos miehenä tehtäviini kuului
kone- ja laitehankinnat ulkomailta kaikkialle Afganistaniin. Pitkään jatkunut
sota kääntyi kuitenkin Taleban hallinnon voittoon ja pääkaupunki jäi heidän haltuunsa, kertoo Momeni.
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sallinen tunnuspiirre afgaanien keskellä, pohdiskelee Ziaulhag Momeni.

Kylmässä Pohjolassa

Momeni Ziaulhag

Runojen ja kirjojen kansa
Oli lähdettävä – kiireen vilkkaan tai
vaino ja vankila odottaisivat. Osa sukulaisista ja ystävistä pakeni vuorialueelle Panjsherin kaupunkiin. (darin kielellä “viisi leijonaa”). Juuri sinne missä
syntymäkaupunkini ja kotiseutuni sijaitsivat. Sata kilometriä Kabulista sijaitseva Panjshen kaupunki sijaitsee vaikeakulkuisten vuoripolkujen ja kärryteiden takana, jatkaa Momeni. Tuo
seutu on niin monesti ennenkin saanut
palvella turva- ja pakopaikkana vieraan
vallan sotilassaappaiden tallatessa Afgan kansan alueita. Ikiaikaista Afganistania ovat yrittäneet tavoitella hallintaansa Aleksanteri Suuresta alkaen,
Arabialaiset, Mongolit Tsingis Khanin
johdolla sekä englantilaiset että venäläiset onnistuen siinä vain väliaikaisesti. Viimeisenä vuorilinnana on toiminut vaikeasti valloitettava Panjsherin
kaupunki kauniissa vuoristossa, kertoo
juuristaan Momeni Ziaulhag.
Persiaksi l. Darin kielellä Afgan tarkoittaa “korkean äänen kansan” ja Afganistan on siten “korkean äänen kansan paikka”. Juontuneeko nimi kansan
ikiaikaisesta rakkaudesta runouteen tai
Kalevalaa vastaavan kansalliseepoksen
Shahnoman lukuintoon. Runous ja kirjojenlukuinnostus ovat edelleen kan-

Perheemme pakolaistie vei ensin
Pakistaniin ja sieltä Iranin kautta Suomeen. Olimme ensimmäisten Jyväskylään tulleiden afgaanipakolaisten ryhmässä huhtikuussa vuonna 2000. Nyt
afgaaneja on Jyväskylässä jo yli kaksisataa. Perheeseemme kuului silloin
vaimo ja kaksi tyttöä ja poika. Nuorin tyttömme Feruze 4v.on syntynyt
uudessa pohjoisessa kotimaassa, kertoo Momeni.
Kylmiin sääolosuhteisiin ja kieleen
perehtyminen on ollut haaste. Vaikka
olen käynyt kaikki kotouttamiseen
kuuluvat kielikurssit on vieläkin hyvin
vaikea ymmärtää pyrokraattista kieltä.
Usein sosiaaliviranomaisten tapaamisen jälkeen nyökkäilen vain hymyillen,
vaikka en ole ymmärtänyt heidän puhettaan, kertoo Momeni. Vaimoni on
saanut harjoittelupaikan päiväkodissa
Kyllönmäessä ja lapset opiskelevat
ahkerasti koulussa ja pyrimme kaikin
tavoin eteenpäin elämässä, kertoo
Momeni.
Itse olen juuri päättämässä logistiikan peruskurssia. Se oikeuttaa minut
kuljettamaan pientä linja-autoa, kuorma-autoja sekä toimimaan asiantuntijana kuljetusterminaalien erilaisissa tehtävissä. Kymmenen kuukautta kestänyt
kurssi on sisältänyt erilaisia teoria- ja
käytännön harjoittelujaksoja. Olen
kiinnostunut alasta ja uskon, että siitä
voi avautua minulle pysyvämpiäkin
työtehtäviä, päättää Afganilaisten yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja
Ziaulhag Momeni.
Teksti: Esko Jantunen
Kuvat: Tatjana Doultseva

Tessio Backan uusi työntekijä:

Länsirannikolta Tessio Backaan
hoitotyöhön
 Päivi Lapinjoki saapui
miehensä Petrin kanssa Katulähetyksen Tessio Backaan työntekijäksi. Päivin kohdalla on
tapahtunut paluu takaisin, sillä
neljä vuotta sitten Päivi
työskenteli Myllyjärven
yksikössä vastaavana ohjaajana,
muuttaen sitten Raumalle. Nyt
on uuden alun aika
Yhteinen työnkuva
Päivi ja Petri aloittivat Tessio Backassa Laukaan yksikössä työt huhtikuun
alussa 2006. Päivi toimii hoitokodin
hoidosta vastaavana ohjaajana ja Petri
työpajaohjaajana. Tessio Backa on laitospaikka, jonka asiakkaat ovat päihdehoitoon tulevia tai vankilasta vapautuvia ja jossa tähdätään kuntoutumiseen ja yhteiskuntaan paluuseen. Laitoksen toiminta perustuu kristilliselle
arvopohjalle ja ihmiskäsitykselle.
Päiville ja “Petskille” oli jo tullessaan
muodostunut yhteinen kuva siitä, millä keinoin Tession työskentely voisi olla
hedelmällistä kaikkien kannalta. Kaiken
pohjalla on yhteinen kokemus edellisistä paikoista. He ovat työskennelleet
Raumanseudun Katulähetyksessä ja
Ikaalisten päihdetyössä, joka oli kunnallinen päihdeprojekti sekä perustivat
oman yhdistyksen työtä varten.
He aloittivat kodissaan yhteisön,
mutta se päättyi vuokratun talon myymisen kautta. He kokevat että Jumala
on antanut heille yhteisen työnäyn tehdä kristillistä hoitokotityötä päihdeongelmaisille. Emme silti vielä tiedä mikä
on lopullinen vaihe elämässä, mutta nyt
koemme, että Jumala on asettanut
meidät Tessio Backaan. Lopulta ihmiset eivät pelastu vain tätä maailmaa
varten, vaan iankaikkisuuteen ja sen
eteen he haluavat tehdä työtä.

Päivi pitää tärkeänä sitä, että työskentelemme tiimissä erilaisina
omina persoonina mutta silti yhdessä.

Odotuksia tulevasta
Tessio Backan työn suhteen Päivillä
on odotus ja rukous, että nykyisellä
Tession työtiimillä voitaisiin löytää
hyvä työyhteys. Uskon että niin hyvä
kuin tiimin yhteys on, sen tasoinen työn
jälki on. Päivi pitää tärkeänä sitä, että
työskentelemme tiimissä erilaisina
omina persoonina mutta silti yhdessä.
Keskinäisessä yhteydessä on voimaa.
Vielä hän toivoo omalta kohdaltaan,
että Jumalan rakkaus ja rauha voisivat
vallata yhä enemmän häntä sisäisesti.
Se on sydämen kaipausta ja huokaustakin pyhän suuntaan.

Elämä ennen Petskiä
Päivi oli nuorena neljän vuoden ajan
avioliitossa huonossa suhteessa, joka

päättyi nopeaan eroon. Ero oli shokki, joka laittoi etsimään katoamatonta rakkautta. Löytyi yhteys Lähetysnuoriin, nykyisiin Missionuoriin. Tässä
yhteisössä avautui evankeliumin valo
ja yhteys Jumalan kanssa. Nyt alkoi
myös turvallisuus virrata elämään.
Uskon alkuaikoina tuli profetia,
jonka mukaan Päivi tulee elämään pitkään yksin. Asia ahdisti, mutta toteutui lähes 20 vuoden yksinäisyytenä.
Jälkikäteen ajateltuna yksinäisyys oli
merkityksellistä, koska se paransi haavoja ja auttoi löytämään syvällisellä
tasolla Jumalan rakkauden. Samoihin
aikoihin kun tunnetasolla tapahtui rakastuminen Jumalaan, tapahtui myös
Petskin ensi tapaaminen. Kuten Raamattu sanoo, kaikella on aikansa auringon alla.
Seppo Riikonen
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Tessio Backan uusi työntekijä:

Miehenä ja puolisona yhteisessä
työssä Tessiossa
 Petri “Petski” Lapinjoki
syntyi Vaasassa ja sai elää onnellisessa lapsuudessa, mutta silti
elämäntie johti 30-vuotiseen
päihteiseen ja rikolliseen elämään. Kertomus noudattaa
perinteisiä linjoja. Ensin kuvaan
astui huumausaineet ja sitten
rikollisuus. Tämä tie johtaa
vankeuteen ja niin kävi
Petskillekin.
Vuonna -98 Vaasan vankilassa tapahtui mystinen juttu. Vankilapastori pyysi
lupaa, saako hän rukoilla Petskin puolesta, vaikka tausta oli sellainen, että
Petski eli täysin hengellisten asioiden
ulkopuolella, täydellisessä tietämättömyydessä mistään. Tästä huolimatta
Petski myöntyi pyyntöön. Tapahtui
murtuminen, kivikovan panssarin ja
monien naamareiden hajoaminen, joka
purkautui itkuun. Petski lähti ovet
paukkuen sellistä omaan selliinsä eikä
tiedä mitä tapahtui. Silti vieroitusoireet
jäivät siihen paikkaan.
Vapauden jälkeen rikollinen kadun
elämä palautui. Sitä kesti kaksi vuotta
ja sitten voimat loppuivat. Seurasi ensimmäinen kontakti Katulähetykseen ja
linnareissu Kakolaan, johon mentiin
tällä erää selvin päin.

Asiakkaana Tessio Backassa
Helmikuussa 2002 Petski pääsi Kakolasta puolentoista kuukauden hoitojaksolle Tessioon 30 vuoden narkkaamisen jälkeen. Täällä opin ymmärtämään mistä Raamatussa on kysymys
ja sain kokea uudestisyntymisen ihmeen. Se tapahtui vähitellen pienin askelin. Tessiosta käsin vierailtiin Syysrasteilla Kallioniemessä Laukaassa, josta
löytyi tuleva puoliso Päivi. Yhteys syttyi hitaasti, mutta Jumalaan turvaten ja
sydänten tuntoja availlen toinen toisilleen. Tämän jälkeen Petski meni asumaan Raumalle Toivontalolle ja teki
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On tunne, että meillä on hyvä tiimi, joskaan ei vielä valmis,
Petri Lapinjoki toteaa.

siellä vapaaehtoistyötä.
Hieman myöhemmin Petski teki
vuoroviikoin töitä Tessiossa ja Raumalla. Tession jaksoilla Päivin tapaaminen tuli mahdolliseksi käytännössä.
Toukokuussa 2002 tapahtui vihkiminen ja palkattu työsuhde Raumalla
avautui "Toivosta työksi" nimisessä
projektissa.

Esikuva Englannista
Päivi ja Petski tutustuivat Englannin
Birminghamissa tehtävään Betel-työhön. Tämä tapahtui ensin kirjan Pilvetön tanssi kautta, jatkuen kirjeenvaihtona ko. järjestön kanssa ja päättyen
vierailuun paikan päälle keväällä 2004.
Siellä työtä tehdään päihderiippuvuuksista kärsiville ja kodittomille ihmisille. Toimintaa on 14 maassa ja kyse on

vahvoista heroiiniriippuvuuksista. Siellä oli mahdollista nähdä miten hyvä
hedelmä syntyy. Hoitomuotona on
Jumalan sana ja työnteko. Vieroituslääkkeitä ei käytetä. Täältä jäi sydämeen
pysyvästi jotain, joka odottaa aikaansa.
Tessioon tulo ei ollut helppo ratkaisu, koska Turkuun oli juuri syntynyt
työ ym. sidoksia. Silti tuntuu nyt hyvältä. On tunne, että meillä on hyvä tiimi, joskaan ei vielä valmis. Keskinäinen yhteytemme heijastuu myös asiakkaisiin. Teemme työtä kukin omalla
persoonallisuudellamme ja evankeliumin esilläpidon kautta tapahtuu asioita. Petskin syvä tuntemus on, että
Tessioon tulo on Jumalan johdatus
heidän elämässään. Siksi täällä on niin
hyvä olla.
Seppo Riikonen

Miesten leirillä oltiin runsauden äärellä
 Perinteellinen miesten leiri
pidettiin 3.-7.4.2006 Humalajärven leirikeskuksessa
Toivakassa. Kaksikymmentä
viisi miestä oli saapunut
sovituille kokoontumispaikoille
Jyväskylässä ja Vaajakoskella ja
matka kohti Toivakkaa Lauri
Ruususen bussilla saattoi alkaa.
Osa joukosta oli jo vanhoja
konkareita, mutta tällä kertaa oli
useita ensikertalaisiakin uskaltautunut mukaan.
Leirin johtajat pastori Juhani Eriksson ja Artturi Anttila ottivat leirille
tulijat vastaan oikein protokollan mukaisin tervetulosanoin: ”Toivotamme
teille mahtavia ja virkistäviä hetkiä Elämän leivän ja Elävän Veden äärellä!
Yritämme Herran Jeesuksen ja Hänen
Pyhän Hengensä avulla pitää huolta
siitä ettei kukaan teistä jää osattomaksi Jumalan armosta. Te olette Herralle Jeesukselle kallisarvoisia sillä teidät
on ostettu – ei kullalla eikä hopealla
vaan Kristuksen kalliilla verellä siitä turmeluksen orjuudesta, jossa ihmiset joutuvat elämään ennen kuin tulevat Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen avaamaan Golgatan takomoon, jossa kaikki synnin kahleet katkaistaan.”

Tavoitteet toteutuivat
Yhteisissä palavereissa leirille asetetut tavoitteet toteutuivat tällä leirillä
aivan ihanteellisella tavalla. Elikkä lei-

Edellisen leirin jälkeen kuusi leiriläistä oli poistunut keskuudestamme.

"Te olette Herralle Jeesukselle kallisarvoisia, sillä teidät on ostettu – ei kullalla
eikä hopealla vaan Kristuksen kalliilla verellä".

rillä vallitsi hyvä järjestys niin ruokailuissa kuin hartaustilaisuuksissa sekä vapaa-ajalla. Leiriläiset nauttivat toistensa seurasta ja antoivat arvostuksensa
niille jotka olivat palvelusvuorossa,
pitivät siisteyttä yllä yleisissä tiloissa niin
kuin omissa majoitustiloissaankin. Yöt
nukuttiin rauhallisesti ja aamulla petit
oli petattu siistiin kuntoon.
Leiriläisistä erikoismaininnan ahkerasta uurastamisesta niin keittiöpuolella
kuin kaikenpuolisessa siivoamissa ansaitsevat tällä kertaa A.P. Antikainen
sekä Veijo Paukkonen. Keittiöpuolen vastaavaksi oli saatu Eila ja Pekka Alakorpi sekä apulaiseksi Raija
Hämäläinen. Kokoaikaisena leiriavustajana toimi myös Pentti Ronsu
ja Jorma Mäkinen. Tällä joukolla
ruoka ja kahvitarjoilut sekä muut järjestelyt saunomisineen sujuivat kitkattomasti ja ammattimaisella otteella.
Ruokasalissa kävi tyytyväinen hyrinä
miesten nauttiessa pöydän antimista ja
saunan lauteella kävi iloinen keskustelun porina löylyttelyjen ja avantouinnin
lomassa.
Leiri oli järjestetty yhteiskristilliseltä
pohjalta. Katulähetyksen lisäksi järjestelyistä ja ohjelmasta olivat vastuussa
Jyväskylän Helluntai- ja Vapaaseura-

kunta sekä Vaajakosken Baptistit. Leirin päiväohjelma oli sen verran tiivis
ettei tekemisen puutetta varmaan kellekään päässyt muodostumaan.
Aamuherätys oli sopivasti klo 7.30
ja siitä päivä starttasi ryhdikkäästi liikkeelle. Hengellisellä puolella oli joka
päivä neljä tilaisuutta. Aamupalan jälkeen klo 9.00 oli Todistus ja lauluhetki klo 13.00 eri seurakuntien vastuulliset opettivat Jumalan sanaa. Illan tilaisuus klo 19.00 oli herätyskokouksen
tyyppinen tilaisuus lauluineen ja todistuksineen ja päättyi saarnaan ja mahdollisuuteen jättää elämänsä Kristukselle ja esirukouspalveluun.

Päivä päättyi rukoushetkeen
Illan päätteeksi järjestettiin vielä klo
21.30 vapaaehtoinen rukoushetki erikoisesti niille leiriläisille, jotka halusivat
esittää kysymyksiä ja tuoda omia erirukousaiheitaan yhteisen rukouksen
piiriin.
Lämmintä ruokaa saatiin kaksi kertaa päivässä sekä aamu- ja iltapalan lisäksi vielä päiväkahvit. Kovin olivat
tyytyväisiä ja hyvillä mielillä miehet niin
hengen kuin ruumiin ravinnon runsau-

desta. Sitten olikin jo hyvä käydä levolle
kun hiljaisuus julistettiin klo 23.00.
Ohjelmavastuussa oleva tiimi on
vuosien varrella oppinut jo hyvin tuntemaan toinen toisensa. Yhteistyössä oli
koettavissa veljessovun tuoma siunaus ja Pyhän Hengen voimallinen läsnäolo. Sanassa ja sävelissä palvelivat mm.
Matti Mantsinen, Aarno Malin,
Timo Hakanen, Saara ja Juhani
Eriksson, Esko Jantunen, Olli
Mäki ja ”Armahdetut”, Anne ja
Jani Rantonen, Hanna Nahkala
sekä Vesa Pylvänäinen. Jumalan
sana oli runsaasti keskellämme ja rukouksin ja kyynelin toivottiin kylvölle
hyvää maaperää ja taivaallista hedelmää elon leikkuun päivänä.

Kynttilät sytytettiin
poismenneille
Koskettava oli myös se hetki jossa
muistettiin niitä edesmenneitä, jotka
edellisen leirin jälkeen ovat poistuneet
keskuudestamme. Kynttilät sytytettiin
Jouni Aholle, Mika Saarelle, Marko Korhoselle, Jukka Lounasvuorelle, Wais Diitterille sekä kolmelle
muulle leiriläisten ystävälle. Heidän
kohdallaan oli tullut hetki jolloin liekki ajan kynttilässä sammui ja oli aika
kohdata iankaikkisuus. Hyvältä tuntui
kuulla todistuksia siitä että moni näistä edesmenneistä oli eläessään vastaanottanut Kristuksen armon elämäänsä.
Apostoli Johanneksen sanat: ”Jumala
on rakkaus”, lohduttavat meitä kaikkia tähän ajalliseen kilvoitukseen jääneitä.
Kiitollisin mielin palasi kukin leiriltä
arkisiin kuvioihinsa. Tyytyväisyyttä kuvannee parhaiten erään leiriläisen antama palaute. ”Leirillä ei ollut muuta
vikaa kuin, että se loppui liian aikaisin”.

Artturi Anttila ja Juhani Erikson suunnittelevat illan ohjelmaa.

Leirillä vieraili myös Armahdetut-lauluryhmä.

Kuvat: Juhani Eriksson
Teksti: Esko Jantunen

Kiitollisin mielin palasi kukin leiriltä arkisiin kuvioihinsa.

Palvelevat kirpputorit

Kantakaa
toistenne
kuormia, ja niin
te täytätte
Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

♦ Kankitien EkoCenter
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-13
♦ Harjunportaan EkoCenter
Gummeruksenkatu 13
Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15
♦ Ruokapankin EkoCenter
Sammonkatu 5
Avoinna ma-pe 10-14
♦ Muuramen EkoCenter
Myös yllätysostoja löytyy kirpKenttätie 3
putoreilta.
Avoinna ma-pe 10-16

Katulähetyksen kesäpäivä
lauantaina 27.5. 2006
Kiponniemen
toimintakeskuksessa

Elämän vesi
10.00
11.00
12.00
13.30
15.00
15.00

Tervetulokahvit
Raamattutunti
Lounas
Todistus ja musiikkitilaisuus
Iltapaiväkahvit
Kahvi, saunat, makkaranpaistoa (omat makkarat)

Ohjelmavastuussa:
Pastori Pertti Räty, Armahdetut laulukuoro ym.
Katulähetyksen väkeä.
Olet sydämellisesti tervetullut
Ilmoittautumiset 23.5.06 mennessä
Olli Mäki, puh: 040-530 5120, email:
olli.maki@jyvaskylankatulahetys.fi

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Vapautetut

Jyväskylän
Katulähetys ry



Toimitus
Erkki Arvaja
Eero Tolvanen
Esko Jantunen
Seppo Riikonen

Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
erkki.arvaja@kanetti.fi
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Seuraava tiedotuslehti
3/2006 ilmestyy
15. päivänä syyskuuta.
Aineistot lehteen
30.8.2006 mennessä
osoitteella Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai
erkki.arvaja@kanetti.fi
seppo.riikonen@jyvaskylankatulahetys.fi

