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Hallitus 2004

P
aavali kirjoittaa meille kaikille

Roomalaiskirjeessään: ”Elämän

hengen laki Kristuksessa Jeesuk-

sessa on vapauttanut sinut synnin ja

kuoleman laista.”

Viimeisen parin kuukauden aikana

työmme piirissä olevista ystävistä on

kutsuttu iankaikkisuuteen viisi miestä.

He asuivat ja elivät keskuudessamme.

Kohtasimme heitä jokapäiväisissä as-

kareissaan, leireillä ja pullakirkoissa.

Heidän ainut kotinsa oli meidän tykö-

nämme. He olivat monien äitien ja

uskonystävien esirukousten kohteita.

Katulähetyksen työntekijät ja ystävät

pyrkivät auttamaan ja tukemaan heitä

monin tavoin niin että heidän askeleen-

sa voisi löytää tien Kristus kalliolle. Silti

on sanottava että iankaikkisuus korja-

si satoaan inhimillisesti ajatellen aivan

liian aikaisin. Synnin ja kuoleman lai-

nalaisuudet niittivät satoaan.

Hengellisen työn tekijänä en voi ohit-

taa tätä olankohautuksella. Jumalan

sana todistaa monin sanoin, että tais-

telussa ihmissieluista meille on annet-

tu verrattomasti väkevämmät aseet

kuin tämän maailman ruhtinaalla on

heidän tuhoamisekseen. ”Sana rististä

on Jumalan voima ja viisaus”. Evan-

keliumin saarnaamisen kautta Jumala

näki hyväksi tuoda ihmissielut pimey-

destä valkeuteen ja asettaa heidän jal-

kansa autuuden kalliolle. En voi uskoa,

että Jumalan Sana olisi heikoksi käynyt.

Mutta joudun kysymään, että olenko

Synti ja kuolema niittävät satoansa

itse vesittänyt todistukseni ja rukouk-
seni? Miksi ne ihmiset, jotka kuuntele-
vat saarnaani eivät saa tuota välttämä-
töntä taivaallista pistoa sydämeensä
joka auttaisi häntä pakenemaan tulevaa
tuomiota vapautuen synnin ja kuole-
man laista.

”Sillä Jumalan Sana on elävä ja voi-
mallinen terävämpi kuin mikään kak-
siteräinen miekka ja se tunkee lävitse,
kunnes se erottaa sielun ja hengen, ni-
velet ja ytimet, ja on sydämen ja aja-
tusten ja aivoitusten tuomitsija eikä
mikään luotu ole hänelle näkymätön,
vaan kaikki on alastonta ja paljastettu
hänen silmiensä edessä, jolle meidän on
tehtävä tili. Hebr. 4:12–13

Miksi se ei tunge lävitse? Miksi kuu-
lijoitteni sydänten ajatukset ja aivoituk-
set jäävät entisille radoilleen? Miksi
selitykset ja luisumiset jatkuvat? Miksi
kuulijani ei alastomana paljastettuna tee
parannusta synneistään? Vaikka Juma-
lan Sanan voima ja täysi arvovalta on
annettu suorittaakseni tätä pyhää sovi-
tuksen virkaa. Olenko sortunut huma-
nistiseen hempeilyyn ja inhimillisen tun-
nerakkauden julistamiseen? Sitä kuuli-
jani eivät ainakaan tarvitse.

Olenko tehnyt hengellisiä hoitovir-
heitä?

Lääkäri joutuu tarkoin pohtimaan
potilaansa tilaa, antamaansa lääkitystä
ja suorittamiaan operaatioita. Huoli-
mattoman ja välinpitämättömän lääkä-
rin toimet joutuvat suurennuslasin alle

ja ellei hän korjaa työtapojaan hänen
viranhoidostaan tehdään loppu. Tai-
vaallisessa merkityksessä meidän toi-
memme ovat vielä vastuullisempia.
On hyvin paha oire, jos en välitä siitä,
saako rukoukseni ja palvelutehtäväni
aikaan sitä hedelmää jota Jumalan Sa-
nan lupaa. Osoittaako se, että “hengel-
lisyyteni” sisältö ei olekaan rakkaus
vaan oma kunnia. Silloin teen karhun-
palvelusta ja jätän jälkeeni kärsivien sie-
lujen vanan. Ei sekään ole muuta kuin
nöyristelyä jos aina vaan selittelen että
tulokset nähdään kerran taivaassa.

Evankeliumi on kaksiteräinen miek-
ka. Siinä ilmenee Jumalan pyhyys ja
laupeus. Ristillä Jeesus tehtiin synniksi
ja hänelle luettiin ”kaikki sen liiton sa-
nat” jotka olivat kivitauluihin kirjoitettu
– myös se ”Minä olen Herra sinun
Jumalasi älä pidä muita Jumalia”. Se
vaadittiin Jeesukselta – minun sijasta-
ni, joka olin se todellinen epäjumalan-
palvelija. Minun syntini vaativat aivan
ehdottomasti kuolemantuomion. Ris-
tillä ei tapahtunut mitään näennäistä.
Synti oli tuomittava lihassa.

Toivon ja pyydän, että rukoilet ”mi-
nunkin puolestani, että minulle kun
suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat
rohkeasti julistaakseni evankeliumin
salaisuutta”.

Teksti: Esko Jantunen
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Uusi hankUusi hankUusi hankUusi hankUusi hankeeeee

� Järjestöjen uudenlaisen

yhteistyömallin kautta on saatu

mahdollisuus aloittaa rakennus-

tarvikkeiden kierrätystoiminta

jyvässeudulla. Kierrätystoiminta

antaa mahdollisuuden työllistää

kolmisenkymmentä

pitkäaikaistyötöntä henkilöä

sekä aktivoida päihdeongelmai-

sia henkilöitä työn kautta.

Katulähetyksen ja Tekevän yhteinen
iso hanke etenee aikataulussa. Hallin ra-
kentamisen KVR-urakkasopimus alle-
kirjoitettiin Keski-Suomen Rakennus-
linja Oy:n kanssa 28.3 2007 ja raken-
taminen aloitettiin heti huhtikuun alus-
sa. Hallin on tarkoitus valmistua mar-
raskuun lopussa.

Hallin rahoitukseen haettiin ja saatiin
T&E-keskuksen työvoimapoliittista
investointiavustusta yhteensä 644 000•.
Loppurahoitukseen haettiin lainara-
hoitus Keski-Suomen Osuuspankilta.
Hallin kokonaisuuden kustannusarvio
on 1 660 000• ( alv 0%). Rahoitusjär-
jestelyissä tuli eteen myös pankin vaih-
taminen, kun Katulähetyksen pitkäai-
kainen rahoittaja Nordea ei tähän
hankkeeseen myöntänyt rahoitusta.
Kolmannen sektorin järjestöjen ongel-
mana yleensäkin on rahoitusylijäämän
kertyminen ja  erityisesti sen näyttämi-
nen toiminnan tuloksessa, koska toi-
saalta toiminnan pitää olla yleishyödyl-
listä ja voittoa tavoittelematonta.

Joulukuun alussa valmistuvaan hal-
liin siirtyy Katulähetyksen hallinto ja
Tekevä-säätiön rakennuspalvelu. Ra-
kennustarvikkeiden kierrätystoimintaa
hoitamaan palkataan 10-15 pitkäai-
kaistyötöntä henkilöä sekä 1-2 työval-
mentajaa.

Rakennustarvikkeiden lajittelu- ja
kunnostustehtäviin on tarkoituksena
aktivoida päihdeongelmaisia Katulähe-
tyksen asiakkaita voimaantumaan työn
ja yhteisön avulla. Halliin tulee asiakas-
kahvio sekä koulutus- ja ruokailutilo-
ja Katulähetyksen ja Tekevän työnte-
kijöille.

Alkusyksystä aloitetaan rakennustar-

vikkeiden vastaanottaminen ja lajitte-
leminen. Vastaanotettavia tavararyhmiä
ovat alkuvaiheessa:

- ovet, ikkunat, saniteettikalusteet,
helat, keittiökalusteet, remonteista yli-
jäävät käyttökelpoiset tarvikkeet sekä
yksityisiltä, että yrityksiltä.

Vastaanotettavien tavaroiden tulee
olla kohtuullisen helposti kunnostetta-
via. Tarvikkeiden varastoinnin ja
myynnin helpottamiseksi keskukseen
hankitaan atk-pohjainen varastonseu-
rantajärjestelmä. Järjestelmä mahdol-
listaa tuotteiden markkinoinnin myös
internetissä.

Uskomme rakennustarvikkeiden

Rakennustarvikkeiden kierrätyshanke etenee

kierrätyksen tulevaisuuteen, sillä  ihmis-
ten kierrätyshalukkuus lisääntyy jatku-
vasti ja myös lainsäädäntö ohjaa kier-
rättämiseen. Myös rakennustarvikkei-
den jatkuvasti nousevat hinnat lisäävät
tulevaisuudessa mm. puutavaroiden
kierrättämishalukkuutta.

Investointina nyt käyntiin lähtenyt
hallihanke taitaa olla Katulähetyksen
suurimpia, ja riskejä ja haasteita on
paljon, mutta niin kuin kaikkeen toi-
mintaamme, myös tähän olemme pyy-
täneet johdatusta Kaikkivaltiaalta Tai-
vaan Isältä.

Usko Hintikka

Hallirakentamisen urakkasopimuksen allekirjoitus. Vas. Jarmo Lii-
matainen, Erkki Arvaja ja Pekka Arposuo.

Aloittamiskokouksessa tarkistetaan korot rakennustarkastaja Ju-
vosen johdolla.
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Uusi työntekijä

Stiina on Etapin asumis- ja

päiväkeskuksen uusi vastaava

� Stiina Koivukangas kertoo

nuoruuden ajoistaan Mikkelissä

ja toteaa ihan alkuunsa, että hän

on tullut Kansan Raamattuseu-

ran riparilla uskoon. Ripari pidet-

tiin Säynämön leirikeskuksessa.

Stiina kertoo, että hänen hengel-

linen elämänsä kulki tiukassa

porukassa Kansanlähetyksen

piirissä. Pidettiin raamattupiirejä

ja retkiä.  Hän toteaa, että tämä

kausi oli kaikkein hurskainta

aikaa hänen elämässä.

Liian paljon liian varhain

Aikuisuus vei Vaasaan ja toi puolison
ja lapset Kaisan ja ”Empun” eli Jussi
Eemelin. Perhe-elämää kesti vain viisi

vuotta, kun Stiina menetti puolison
kuoleman kautta. Tämän jälkeen elet-
tiin aikaa, josta menestysteologia oli
kaukana. Ajatuksena oli kasvattaa lapset
itse ja leskeneläkkeellä se onnistui,
mutta vaivoin.

Taloudellisesti elämä oli köyhää ja jo
tuolloin kirpputoreista tuli tuttuja paik-
koja. Tässä tilanteessa perheen sosiaa-
liset kontaktit ulospäin kapeutuivat.
Stiina toteaa, että elämä pusikoitui.
Miehen kuolema oli suuri kriisi. Tuli
kysymykset, miten olla sekä äiti että
isä? Elämä toi valvomista, pahaa oloa,
oma suhde Jumalaan järkkyi. Paha olo
kulminoitui joskus jopa Raamatun
paiskomiseen ympäri seiniä. Tuo risa
Raamattu on vieläkin olemassa. Stiinan
Jumala ja jumalasuhde kesti kuitenkin
tuonkin.

Stiinan sielussa asuu herkkyys juma-
lasuhteeseen, ihmiseen ja sitten taitee-
seen. Hän on kouluttautunut taide-
graafikoksi ja on tehnyt akvarelleja ja
ansainnut niillä vähän särvintä leivän
päälle, kuten hän asian ilmaisee. Taide
ei kuitenkaan mene ihmisen edelle
koskaan. Lapset ovat olleet tärkeim-
mällä sijalla. Kun päästiin pahimman
vaiheen ohi ja lapset olivat kasvaneet
isommiksi, myös seurakuntayhteys
löytyi uudelleen. Elämään tuli jälleen
syvyyttä.

Stiina toteaakin, että mehän emme
koskaan tule hengellisessä mielessä
valmiiksi. Ehkä juuri siinä piilee syvä
viisaus ja armo. Ihmisen elämällä on
tarkoitus sinänsä. Me vaellamme kohti
päämäärää.
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Uusi puoliso Jussi löytyi
seurakunnasta

Seurakuntayhteydessä Stiina oppi
tuntemaan Jussin. Kun Jussi pyysi ensi
kertaa pizzalle, vastaus oli ehdoton ei.
Tähän suuntaan Stiina ei ollut miten-
kään valmis. Silti Jussin kanssa syntyi
kaveruus, joka johti luottamukseen ja
lopulta perhesuhteeseen. He avioitui-
vat viisi vuotta sitten. Nyt Jussi on
mukava elämänkumppani ja elämä
säteilee aivan toisen lailla. Nyt he saa-
vat jakaa keskenään sekä perhe-elä-
män, seurakuntaelämän ja nyt vielä työ-
elämänkin.

Etappi odottaa

Katulähetyksen hallitus valitsi Stiinan
Etapin asumis- ja päiväkeskuksen uu-
deksi vastaavaksi työntekijäksi. Nyt he
valmistelevat muuttoa Etappiin, johon
pääsee heidän nuori koiransa mukaan.
Ihanneympäristö he toteavat, vaikka
toisaalta joutuvat jättämään Säynätsa-
lon järvimaiset hieman haikein mielin.
Stiinan mielestä oleellista hänessä on
halu kulkea ihmisen rinnalla. Ei korkei-
ta tavoitellen, mutta tukien ja auttaen.
Hän on valmis antamaan persoonan-

sa ja taitonsa käyttöön, oppien uutta ja
Jumalaan tukeutuen ja armoon luot-
taen. Elämä on opettelua ihan koko
ajan ja sitä tehdään kaikki yhdessä. Stii-
na on käynyt kovan koulun elämässä
ja on nähnyt mikä on falskia ja mikä
pitää.

Tältä pohjalta arjessa eläen Etappi
on uusi jakso elämässä. Jussi puoliso
on rinnalla, vaikka hänen työsektorin-
sa onkin Ensiaskeleen puolella.

Seppo Riikonen

Jussi tekee töitä Ensiaskelessa

entisenä alan miehenä
Jussi Koivukankaasta huokuu sa-

nomaton viestiä siitä, että hän on te-
kemässä elämänsä juttua Jyväskylässä.
Jussi on elänyt pääosin Vaasassa ja elä-
mässä on ollut karheutta riittävästi,
jotta hän tuntee alkoholisoituneen ih-
misen mielenliikkeitä ja elämän kouke-
roita. Nyt elämä on mielekästä ja tyy-
dyttävää.

Jo nuorena peruskysymysten
äärellä

Jussilla ja Stiinalla oli nuoruudessa
yhteneväinen elämänpolku. He mo-
lemmat hakeutuivat tahoillaan  seura-
kunnan piiriin. Jussille tuli ajatus, että
hänen on pakko tulla uskoon. Tosin
hän ei tiennyt mitä se tarkoitti. Jussilla
oli täyttämätön jumalakaipuu ja kysy-
myksiä riitti. Tämä aika ei ollut miten-
kään ahdistavaa vaan päin vastoin,
meno oli rentoa ja vapaata.

Jussi kyseli eri ihmisiltä kuinka tullaan
uskoon mutta ei saanut tyydyttävää
vastausta.  Sitten ilmestyi tuttu mies,
jolle Jussi taas teki kysymyksiään. Tämä
kysyi Jussilta vastakysymyksiä kuten,
uskotko että Jeesus Kristus on Juma-
lan poika? Uskotko siihen, että Kris-
tus on sovittanut syntimme ristinpuul-
la? Jussi uskoi ja sai kuulla vahvistuk-
sen sanoja, että sinä olet jo uskon tiel-
lä. Tästä alkoi hauras ja vaikeakin ete-
neminen hengellisellä tiellä, joka eri
syistä ei edennyt kunnialla.

Elämä siirtyi väärälle puolelle

Kaikesta edellä kerrotusta riippu-
matta Jussin elämä lähti väärään suun-
taan. Itse hän kuvaa sitä perinteiseksi
suomalaiseksi “miesten malliksi”. Päih-
teet tulivat kuvaan ja tätä kesti pitkän
rupeaman. Jussia revittiin nyt kahtaal-
le, mutta jälkikokemus on, että Juma-
la ei silti hylännyt. Ongelmien taustalla
oli murrosikä ja osin sen tuomat itse-
tunto-ongelmat. Jussi meni Vaasassa -
70 ja -80 luvuilla jengikulttuuriin mu-
kaan. Osa kavereista lähti rikosten tiel-
le, mutta siinä Jussi piti rajan eikä seu-
rannut tätä porukkaa. Oli punk-kult-
tuuri ja fedi-kulttuuri hengailuineen ja
joskus tappeluineenkin. Rakkarit ajoi-
vat letukoineen korttelirallia. Myöhem-
min  Jussi jäi pois näistä porukoista,
mutta alkoholi jäi silti elämään mukaan
ja vei kohti alamäkeä.

Työelämässä ja viihteellä

Jussilla on ollut useita muutaman
vuoden pituisia työrupeamia mm. lii-
kealalla. Hän on ollut kaupassa osas-
tonhoitajanakin, vastaten suunnittelus-
ta, markkinoinnista ja myynnistä. Tämä
tapahtui Raumalla. Jussi avioitui nuo-
rena vielä nuoremman puolison kans-
sa. Heille syntyi poika tästä liitosta.
Päihteet olivat mukana ja veivät liiton
tuhoon. Eroa seuranneet vuodet oli-

vat sisäisesti hyvin repivää aikaa. Vauhti
oli sen verran kovaa, että Jussi kävi
melko pohjalla löytäessään itsensä use-
ammankin kerran päihdekuntoutuslai-
toksista. Näiden kokemusten jälkeen
armo Kristuksen sovintotyössä avau-
tui ja seurakuntaelämä uudistui täysin.
Nyt seurakunta täytti suuren tyhjiön.
Entinen hieman lakihenkinen näkökul-
ma sai väistyä. Kaikki muuttui ja rait-
tius sekä elämä uuden puolison Stiinan
rinnalla on kantanut aivan eri tavalla.
Nyt elämä on kelvollista.

Ensiaskelessa töissä ja
Etapissa rinnallakulkijana

Jussi on siirtymässä vaimonsa Stiinan
kanssa Etappiin asumaan. Työ Katu-
lähetyksellä alkoi syksyllä 2006 Ensias-
kelessa työparina ja huhtikuussa 2007
työn kuva muuttui vuorosta vastaa-
vaksi ohjaajaksi. Päihdetyö on tullut
Jussille omaksi ja  merkitykselliseksi
työksi. Tätä työtä Jussi on jaksanut teh-
dä. Siinä on motivaatio tukea lähim-
mäistä ja elää rinnalla arjessa. Jos jo-
tenkin siinä voi välittää toiselle Kristuk-
sen rakastavan armon, niin se on pal-
jon se. Uutta on sekin, että he saavat
nyt puolisoina palvella lähimmäisiään.
Elämässä on aukeamassa uusi ovi.

Seppo Riikonen



Perttu Pulkkinen:

Jokainen on varmasti kuullut joskus
sytyttäviä tarinoita erilaisista myöntei-
sistä elämänmuutoksista. Joku on rai-
tistunut, lopettanut tupakoinnin, tullut
uskoon, panostanut uudella tavalla
perhe-elämäänsä, laihduttanut jne. Ta-
rinat innostavat, mutta myös haastavat
kysymään: miten nuo muutokset ovat
olleet mahdollisia? Ja jokainen on var-
masti pohtinut aika ajoin sitä, mitä
ajankohtaista muutosta omassa elä-
mässä olisi kenties tarpeen tehdä.

Elämänmuutoksien toteuttaminen ei
onneksi ole ”salatiedettä”, jota vain
harvat ”vihkiytyneet” voivat hyödyn-
tää omassa elämässään! Eikä kalliiden
oppaiden tai dvd-kurssien ostaminen
ole välttämätöntä, joskin monia hyviä
oppaita on toki tehty ja niistä voi olla
hyötyä. Ihmiselämän dynamiikka on
siinä määrin universaali asia, että samat
ohjeet, ainakin saman kulttuuripiirin
sisällä, pätevät varsin hyvin.

Tähän artikkeliin on useita eri lähtei-
tä ja kirjoittajan omia elämänkokemuk-
sia hyödyntäen pyritty kasaamaan yleis-
luonteinen ohje elämänmuutosten to-
teuttamiseksi. Ohjetta toki pitää sovel-
taa sekä kunkin ihmisen että muutok-
sen kohteena olevan asian mukaan,
mutta tästä saa ainakin useita toimivia
aineksia erilaisiin muutoksiin.

Elämänmuutosten yleisohje

1) Tee alkupäätös, että haluat tietyn
myönteisen muutoksen elämääsi, vaik-
ka kokisit, että voimaa tai kykyä siihen
ei itselläsi ole laisinkaan! Ei tarvitse aluk-

si ollakaan, nollapisteestä pääsee oikeiden

toimenpiteiden avulla eteenpäin!

2) Pyydä Jumalalta apua, viisautta ja
voimaa muutosten toteuttamiseksi.

3) Kerro päätöksestä yhdelle tai use-
ammalle sellaiselle luotettavalle ihmi-
selle, jolla on joko halu tai asemansa
puolesta velvollisuus ottaa päätöksesi
vakavasti. Toivottavasti löydät sellaisen
– älä kuitenkaan lannistu, vaikka et ai-
nakaan heti löytäisi. Sinun ainutkertai-
sesta elämästäsi on joka tapauksessa
kyse!

4) Pyydä, tai jossain tapauksessa jopa

Keskipisteessä elämänmuutokset!
vaadi, tuolta henkilöltä kunnollista kes-
kusteluapua muutoksen alulle laittami-
seksi.

5) Tee joko itse tai löytämäsi henki-
lön kanssa pienten alkuaskelten strate-
gia, jonka avulla pääset liikenteeseen
muutosten toteuttamiseksi. Mitä konk-
reettisempia ja pienempiä askeleet
ovat, sen parempi. Suuri omavoimai-
nen uhoaminen ei juuri koskaan toimi.

6) Muuta joka viikko kotiasi, pukeu-
tumistasi, arkipäivääsi ja ystäväpiiriäsi
enemmän ja enemmän sellaiseksi, että
se tukee päätöksesi mukaista toimin-
taa elämässäsi. Vie esim. vanhat viina-
pullot pois ja heitä rähjäiset vaatteet
roskakoriin. Ala pukeutua niinkuin Ju-
malan upean luomistyön kuuluukin, eli
siististi ja todellista persoonaasi ilmen-
täen! Pian alat nauttia uudesta olosta-
si!

7) Riippuen elämänmuutoksesi laa-
dusta, tee päätöksestäsi suullinen vies-
ti, jonka sanominen auttaa Sinua tor-
jumaan toisten haitallisia ideoita eri ti-
lanteissa. Esimerkiksi: ”Minä haluan
eroon viinasta, joten älä tarjoa sitä
minulle”. Harjoittele sen sanomista ääneen

etukäteen peilin edessä. Tilanteen tul-
lessa vastaan olet valmis torjumaan
kiusauksen. Muista, että Sinun elämäs-
täsi on kyse! Jos toinen jopa loukkaan-
tuisikin siitä, että haluat myönteistä
muutosta elämääsi, se on hänen häpe-
änsä.

8) Aloita päiväsi aina hiljentymisellä
ja itsesi vahvistamisella, tavalla joka
sopii Sinulle. Esimerkiksi kävelylenk-
ki rukoillen voi olla jonkun tapa.

9) Lue mielellään päivittäin sopivia
muutosta tukevia tekstejä, esimerkiksi
Raamattua, hengellisiä, elämänhallin-
taan ja elämäntaitoon liittyviä kirjoja ja
lehtiä ja vahvista näin uskoasi muutok-
seen. Usko on kuin puu-uuni, aina
kannattaa lisätä pökkyä pesään, ettei
tuli sammu!

10) Kun hankalat tunteet, kuten
masennus, tulevat, toimi nopeasti eri ta-

valla kuin aiemmin. Lähde vaikkapa kä-
velylenkille tai juttelemaan jonkun
kanssa. Älä yritä liikaa ajatella asiaa,
vaan ohita hankala tunne myönteisellä

muulla toiminnalla. Huono tunne me-
nee ohi usein 10-20 minuutissa.

11)  Liity sellaisiin porukoihin, ryh-
miin, foorumeihin ja yhteisöihin, jot-
ka aidosti tukevat myönteistä elämän-
muutostasi: Pullakirkko, Painonvarti-
jat, seurakunta, tupakoinnin lopettajat,
AA-ryhmä jne. Tutki, mistä saat oikeata
tukea.

12) Etsi elämällesi innostava tarkoi-
tus, jos ei sellaista vielä Sinulla ole. Jois-
sakin tapauksessa elämänmuutokses-
tasi kertominen voi muuttua myö-
hemmin yhdeksi elämäsi tarkoituksek-
si.

Erilaisia muutostarpeita, mitä
elämässä voi olla

Hengellinen muutos

Rauha Jumalan kanssa, ja myös lä-
himmäisten kanssa, sikäli kuin Sinusta
riippuu. Jumalan Jeesuksessa tarjoaman
anteeksiannon hyväksyntä omakohtai-
sesti. Anteeksiantaminen toisille. An-
teeksipyytäminen niiltä, joiden kohdal-
ta se on tarpeen ja mahdollista. Vapau-
teen Jeesuksen nimessä elämääsi ja
identiteettiäsi tuhoavista riippuvuuksis-
ta, kuten viina, rahapelit tai porno.
Oman paikan löytäminen Jumalan
valtakunnassa.

Itsetuntemukseen ja itsetun-

toon liittyvä muutos

 Omaan persoonallisuuteen tutustu-
minen ja oman todellisen minän hyväk-
syminen ja arvostaminen sellaisenaan.

Perttu Pulkkinen



Väärästä syyllisyydestä vapautuminen,
esim: saan ilmaista omaa tahtoani ja
tunteitani! Oman ammatillisen kiinnos-
tuksen löytäminen. Vapauteen itsevihas-

ta, olet rakastamisen arvoinen ihminen!

Ihmissuhteisiin liittyvä muutos

 Pyrkimys tasa-arvoon ja rauhaan
kaikkien ihmisten kanssa, erityisesti
omien läheisten kanssa. Anteeksianta-
minen toisille, myös joskus edesmen-
neille henkilöille. Keskustelemaan op-
piminen.

Verkostoon liittyvä muutos

Liittoudu sellaisten ihmisten kanssa,
jotka oikeasti haluavat, että elämäsi
menee eteenpäin. Tutki, missä on oi-
keanlaista, Sinulle sopivaa, elämän-
myönteistä säpinää. Kysy, jos et tiedä!
Surffaile netissä ja lue lehtien ilmoituk-
sia. Erilaisia porukoita on todella pal-
jon.

Tulevaisuudensuunnitelmiin

ja tahtomiseen liittyvät

muutokset

  Jos Sinulla ei ole innostavia ja to-
teuttamiskelpoisia tulevaisuudensuun-
nitelmia, elämä voi tuntua masentaval-
ta. Suunnitelmat voivat olla pieniä,
kuten huoneesi ilmeen muutos, keski-
suuria kuten tietokoneen käytön op-
piminen, tai suuria, kuten uuden am-
matin oppiminen tai perheen perusta-
minen. Jonkun rakentavan asian tah-
tominen ja tavoitteessaan onnistumi-
nen lisää olemassaolon iloa ja vahvis-
taa itsetuntoa.

Terveyteen ja toimintakykyyn

liittyvät muutokset

Raitistuminen, liikkumisen lisäämi-
nen, henkilökohtaisesta puhtaudesta
huolehtiminen, kaikki nämä lisäävät
onnen pottia. Tupakoinnin lopettami-
nen edesauttaa keuhkojesi pitkäaikais-
ta toimintaa. Ruokavalion monipuo-
listaminen ja tasapainottaminen lisää
vireyttäsi ja terveyttäsi.

Elämäntilanteeseen liittyvät

muutokset

 Joskus esimerkiksi velkatilanne on
elämää syövä taakka. Tai työttömyys.
Avun löytäminen voi tuntua jopa yli-
voimaisen vaikealta.  Apua kannat-
taa kuitenkin aina etsiä kaikin voimin.
Asian hengellinen ulottuvuus on sii-
nä, että Jumala tahtoo olla kanssasi
näissäkin vaikeuksissa.

Ja kymmenien, satojen tai tuhan-
sien ihmisten joukossa on aina myös
joitakin, jotka tahtovat auttaa ja ra-
kastaa sinua.

Elämäsi tarkoituksen

löytäminen

On hyvin tarpeellista löytää elämään
erilaisia tarkoituksia, jotka antavat syyn
elää: oma perhe, oman ammatin tuoma
tarkoitus, toisten palveleminen, oma
kutsumus jne. Jokaiselle on jotakin va-
rattuna Jumalan maailmoissa. Voit
tehdä paljon  sen eteen, että löydät oman
elämäsi tarkoituksen. Pohdi, kelaa omia
elämänkokemuksiasi, rukoile, juttele
sopivien ihmisten kanssa -  ja kirjoita
asioita ylös.  Ajatukset alkavat kiinteytyä
ja kirkastua pikkuhiljaa. Pidä kiinni siitä,
mitä olet löytänyt.

Vierailuja

Raha-automaattiyhdistyksestä katulähetyksen toimintaan kävivät
toukokuussa tutustumassa Kristian Seemer ja Marika Heimo.

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta piti iltakoulun
Ensiaskeleen päiväkeskuksessa puheenjohtaja Raimo Sopon joh-
dolla.
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Jyväskylän Katulähetys ry:n perhe-
työssä alkoi maaliskuun alussa Ray:n
rahoittama kolmivuotinen Perhetyön
kehittämisprojekti Perhepolku. Projek-
tissa on kaksi osiota, joista toinen kes-
kittyy päihdeperheiden lasten kanssa
tehtävän työn kehittämiseen ja toinen
tukipalveluiden kehittämiseen huostaan
otettujen lasten vanhemmille. Projek-
tissa on kaksi työntekijää, erityislasten-
tarhanopettaja Miia Taavitsainen,
joka on myös kehittänyt Katulähetyk-
sen perhetyön lasten oman työnteki-
jän työmuodon ja Hanna Kytölä,
joka on diakoni-koulutuksensa lisäksi
suorittanut perhetyön erikoistumis-
opinnot ja hankkinut pitkän työkoke-
muksen lastensuojelun kentältä.

Lapset näkyväksi

Merkittävin syy lastensuojelun tar-
peeseen ja huostaanottoihin on van-
hempien päihdeongelmat. Päihdeper-
heen lapsella on kohonnut riski altis-
tua kaltoinkohtelun eri muodoille, lai-
minlyönnille, emotionaaliselle kaltoin-
kohtelulle sekä fyysiselle pahoinpitelyl-
le. Kodeissa, joissa käytetään runsaas-
ti päihteitä, lapsen arkeen usein kuuluu
monia ikäviä asioita ja tunteita, kuten
puutteellinen huolenpito, häpeä ja syyl-
lisyys, salaisuudet, turvattomuus, pet-
tymykset ja luottamuksen puute, liial-
linen vastuu, yksinäisyys ja huono itse-
tunto, psykosomaattiset oireet, oppi-
misvaikeudet sekä riidat ja pelko. Syn-
tyneet haitat jatkuvat usein aikuisuuteen.
Monesta päihdeperheessä kasvanees-
ta lapsesta tulee myöhemmin elämäs-
sään päihteiden suurkuluttaja. Tästä
huolimatta päihdeongelmaiselle van-
hemmalle on olemassa monia eri hoi-
tovaihtoehtoja, mutta muu perhe ja
erityisesti lapset saavat liian harvoin
apua vanhempien liiallisen päihteiden
käytön seurauksiin.

Lastensuojelutyön lähtökohtana
ovat lapsen oikeudet, joita on määri-

PPPPPerheerheerheerheerhepolkuprpolkuprpolkuprpolkuprpolkuprojektiojektiojektiojektiojekti

Polkuja lapselle ja hänen

perheelleen kohti parempaa

telty useissa laeissa ja sopimuksissa. Las-
tensuojelulain mukaan lapsella on oi-
keus turvalliseen ja virikkeitä antavaan
kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja
monipuoliseen kehitykseen sekä etusija
erityiseen suojeluun. Lapsella on myös
oikeus tulla kuulluksi häntä koskevis-
sa asioissa.

Kuitenkin sekä käytännön koke-
muksen että useiden tutkimusten mu-
kaan lastensuojelutyön ehkä suurim-
maksi haasteeksi on 2000-luvulla nous-
sut lasten ja nuorten näkymättömyys
työn käytännöissä. Aikuiset puhuvat
lasten puolesta, ja lapset tulevat vain
harvoin nähdyiksi ja kuulluiksi omana
itsenään. Lastensuojelun sosiaali- ja
perhetyössä oli pitkään vallalla usko

siihen, että lapsia autetaan parhaiten
auttamalla heidän vanhempiaan. Las-
tensuojelutyö on ollut pitkälti vanhem-
pikeskeistä, aikuisten kesken tehtävää
työtä, ja lapset on sivuutettu sen käy-
tännöissä. Lasten kanssa työskentele-
minen on koettu vaikeaksi erityisosaa-
miseksi, eikä siihen kehitettyjen uusien
menetelmien käyttöön ottamiseen ole
riittävästi resursseja. Lapsilta ei uskal-
leta kysyä perheen sisäisistä vaikeista
asioista, mutta heidät voidaan jättää
elämään niiden kanssa.

Aikuisten lisäksi myös päihdeper-
heen lapset tarvitsevat suoraa, henki-
lökohtaista apua ja tukea, pelkkä van-
hempien tukeminen ei riitä. Myös uusi
lastensuojelulain kokonaisuudistus tu-
lee korostamaan lapsen osallisuutta
koko lastensuojeluprosessissa. Näihin
haasteisiin on Katulähetyksen perhe-
työssä pyritty vastaamaan kehittämäl-
lä lasten oman työntekijän työmuoto.
Perhepolku-projektissa tätä mallia ke-
hitetään entisestään mm. uusia työka-
luja lasten kanssa työskentelyyn sekä
kokoamalla käsikirja avuksi kaikille
niille aikuisille, jotka haluavat auttaa
päihdeperheen lapsia.

Tukea huostaanotettujen lasten
vanhemmille

Huostaanotto on valtava kriisi sekä
lapselle että vanhemmalle. Käytännön
työssä törmää usein siihen, että biolo-
ginen vanhempi jää vaille tukea, “tyh-
jän päälle”, kun lapsi otetaan huostaan.
Samaa kertovat aiheesta tehdyt tutki-
mukset. Vanhempi voi joutua pois
perheelle mitoitetusta asunnosta, las-
tensuojelun avohuollon tukitoimet
(esim. perhetyö) katkeaa jne. Biologi-
nen vanhempi siirtyy usein huostaan-
oton jälkeen uuden sosiaalityöntekijän
asiakkaaksi, joten jopa suhde tuttuun
sosiaalityöntekijään katkeaa. Huostaan-
oton tapahtuessa vanhempi tarvitsee
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tukea mm. kriisin läpikäymiseen,
oman elämänsä järjestämiseen ja etä-
vanhemmuuteen. Liian usein biologi-
nen vanhempi jää tässä tilanteessa vaille
tukea, ja ongelmat elämässä kärjistyvät
ja lisääntyvät. Vanhempi ikään kuin
luisuu elämässään alamäkeä yhä kiih-
tyvää vauhtia. Tässä tilanteessa van-
hempi myös useimmiten jää vaille vas-
tausta kysymykseen: “Mitä minun pi-
tää tehdä, jotta saisin lapseni takaisin?”

Perhepolku-projektin toisen osion
tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen

ja kehittää tukipalvelukokonaisuus
vanhemmille, joiden lapsi on otettu
huostaan.

Käytännössä projektissa on tarkoi-
tus soveltaa Katulähetyksen perhetyön
mallia. Tukipalvelukokonaisuus on tar-
koitus rakentaa kriisin läpikäymisestä
ja vanhemmuuden työstämisestä pro-
jektityöntekijän kanssa, tukiasumisesta
sekä leiri- ja ryhmätoiminnasta. Projek-
tin asiakkaaksi on mahdollista tulla
myös siinä vaiheessa, kun hakee huos-
taanoton purkua.

Miia Taavitsainen Hanna Kytölä Anne Jantunen

Miia Taavitsaisen siirtyessä Katulähe-
tyksen perhetyöstä uuteen Perhepolku-
projektiin lapsityöntekijän sijaisuutta
tuli hoitamaan sosionomi (amk) Anne

Jantunen.

Mistä loistaa tuo rakkaus  mittaamaton?
Kuka saanut on aikaan sen?
Ei ihmislapsi käsittää voi – suuruutta rakkauden tuon.
Se on lempeyttä Isämme Taivaallisen,
Se arvostas kertoo silmissä Jumalan.

Ainoan poikansa, vuoksi sielusi ikuisen,
Hänet uhrasi Isämme Taivaallinen.
Näin suuri on rakkautensa, arvos on mittaamaton!
Isä maallinen tuota tuskin tehdä vois.
Siks‘ rakkaus Jumalan - näet - se ääretön on!

Ihmislapsen puhtaus edessä Isän Taivaallisen
ilman verihaavoja Jeesuksen,
ilman uhria syntisten ihmisten;

Kun vertaat sitä puhtauteen Jeesuksen
sä huomaat, niin musta oot,
sä huomaat vaatteesi tahriintuneet!

Ajattele rakkautta Isämme Taivaallisen.
Se syntiäsi sysimustaa suurempi on.
Se hälvene ei – ei milloinkaan!

Isämme rakasti meitä – ja yhä rakastaa.
Siksi Poikansa antoi kuolemaan!

Poika puhtain vuoksemme runneltiin,
päällensä sairaudet sälytettiin,
tekomme synkimmät yllensä heitettiin,
ivasanamme, pilkkamme sieluunsa syljettiin!
Kaikki tuo vastaan otettiin – mitään heitetty ei takaisin!

Voi meitä lapsia ihmisten – mitä teimmekään!
Vuoksemme vuodatettiin – veri viattoman.
Vain jotta pääsymme hääiloon ois.
Tiedäthän: sinne et rääsyissä mennä voi!
Siks´ valkaisua tarvitsee pukusi tuo.

Veri valkaisee paitasi tummuneen.
Veri puhdistaa sydämes likaantuneen.

Myös terveys kaikille annetaan,
Pois kyynel poskelta kuivataan!

                                               Leena Repo

Mistä loistaa tuo rakkaus  mittaamaton?



Miesten ja naisten pohdiskeluleiri

Törmälässä
� Kaupunkiseurakunnan ja

Katulähetyksen yhteinen leiri

Sisälähetysseuran loma- ja leiri-

keskus Törmälässä

Rautalammilla oli sekä

leiriläisten että vetäjien mielestä

kaikin puolin onnistunut koko-

naisuus.
Osanottajia leirillä oli kaiken kaikki-

aan 26 henkeä. Leirin johtajina toimi-
vat diakoni Juha Lappi Kaupunkiseu-
rakunnasta ja Esko Jantunen Katulä-
hetyksestä. Ilman seurakunnan mitta-
vaa taloudellista panostusta leiriä ei olisi
voitu toteuttaa.

Vanhaa ja uutta yhdistelemällä Tör-
mälän kappalaisen entisestä pappilas-
ta rakennettu viihtyisä kokonaisuus jär-
vimaiseman äärelle tarjosi ihanteelliset
puitteet hengellisen pohdiskeluleirin
pitopaikaksi. Rakennukset ovat hyväs-
sä kunnossa ja ympäristö huokuu
luonnon kauneutta ja rauhaa. Vanhas-
ta navetasta saneerattu nostalginen ja
upea kirkko toimii hienostuneella ta-
valla leirikeskuksen sydämenä ja kes-
kipisteenä.

Leirin ohjelma oli pyritty rakenta-
maan monipuoliseksi siten että se tar-
joaisi koko leiriväelle mahdollisuuden
hengelliseen rakentumiseen, uusien ys-
tävyyssuhteiden luomiseen ja virvoit-
tumiseen. Pienet kisailut ja leikit riisui-
vat viimeisetkin naamarit, kauniit luon-
topolut tarjosivat halukkaille mahdol-
lisuuden tarpomiseen.

Raamattutunneilla saimme taas hil-
jentyä Jumalan Sanan aarteiden äärel-
lä. Yhteisissä hetkissä jutustelu ja her-
syvä huumori ja nauru teki hyvää meil-
le kaikille. Yhden leiri huippukohdista
muodosti musiikin monitaiturin Jou-

ko Mäkilohiluoman – yhden mie-
hen orkesterin hyvin erikoinen konsert-
ti. Sokerina pohjalla viimeisenä päivä-
nä kaikki halukkaat vietiin hevostalleil-
la, jossa Islannin hevosilla ratsastus pit-
kin metsäpolkuja lienee monelle ainut-
laatuinen kokemus.

Leiriläisten kommentteja:

”Leiri oli erittäin hyvä ja porukka
mukavaa. Oli rakentavaa viettää yhdes-
sä aikaa pohdiskellen hengellisiä asioi-
ta. Erikoisesti mieleen leiriltä jäi hen-
gellisten tilaisuuksien mahtava anti ja
ryhmätyöskentelyt. Tunsin ihan selvästi
sydämessäni lämpöä ja että Jumala

puhui minulle Sanan kautta. Toivoisin
että tällaisia leirejä järjestettäisiin jatkos-
sa lisää. Leiri olisi saanut olla jopa pi-
tempi. Tunsin että pääsin eteenpäin
hengellisessä kasvussa. Kiitos leirin jär-
jestäjille.” - Jouni

”Tunsin että Törmälän leirillä oli
hyvä ja rauhallinen olo. Asiat joita kä-
siteltiin herättivät avointa pohdiskelua
ja keskustelua. Tykkäsin olla mukana

Monelle leiriläiselle Islannin hevosilla ratsastus oli ainutlaatuinen
kokemus.

Leirillä koettiin innostava tunnelma.



Copytec Oy
Kangasvuorentie 6
40320 Jyväskylä

014-4290700 www.cimson.fi

leirillä. Porukka oli ihan mukavaa. Sain
leiriltä lisää uskonvahvistusta. Mielee-
ni jäi erikoisesti ryhmätyöskentely jos-
sa pohdittiin elämän tarkoitusta. Sain
siitä vastauksia omaan elämääni. Hen-
gellistä antia – raamattutunteja olisin
toivonut jopa lisää. Esillä ollut raama-
tun opetus oli juuri sitä mitä läksin
hakemaankin. Toivon tällaisia leirejä
lisää. Leirillä on hyvä keskustella hen-
gellisistä ja muistakin asioista. Vieraili-
joita toivoisin leirille myös. Leirin ve-
täjät olivat rauhallisia ja kannustivat
eteenpäin.” - Juha

”Leirihän oli erittäin onnistunut ja
hyvä leiri. Siellä näki vanhoja tuttuja
joita en ollut pitkään aikaan nähnyt ja
sain tutustua myös uusiin ihmisiin.
Hengellistä ohjelmaa oli ihan sopivas-
ti ja anti ihan hyvä. Yleinen ilmapiiri oli
turvallinen ja rakentava. Opiskelijoiden
pitämät toimintaterapiarastit olivat
mielenkiintoisia. Mieleeni jäi myös Jou-
ko Mäkilohiluoman konsertti ja vii-
meisen päivän mukava yllätys – ratsas-
taminen islannin hevosilla. Leirin pää-
tyttyä minulle jäi hyvä mieli ja olin saa-
nut uusia ystäviä. Jatkossa lisää tällai-
sia leirejä koska ne yhdistävät ihmisiä
jotka ovat katulähetyksen eri yksiköis-
sä.” - Ari

Teksti ja kuvat: Esko Jantunen

GALLELA OY
Tikkutehtaantie 2,
40800 Vaajakoski
Puh. 010 5858 260

www.tekeva.net

Rentoudu savusaunan

löylyissä
Katulähetys vuokraa Kalliomäen yksi-

kössä Puuppolassa yksityisille ja ryhmil-

le savusaunaa päihteettömässä ympäris-

tössä. Koe leppeät löylyt ja ikiaikainen

tuoksu perinteisessä savusaunassa. Jatkot

4m.fi

PULLAKIRKOT

Ensiaskel, Kankitie 9
sunnuntaisin klo 11.30

Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30

Salmiranta ja Nurmela
tiistaisin klo 18

voit järjestää viereisessä suuressa kodassa

avotulilla.

Hinta 1-10 henkeä 80 euroa  yli 10 hen-

keä 100 euroa. Lisätietoja nettisivuillam-

me.

Varaukset 040-593 4954 .



Kantakaa
toistenne

kuormia, ja niin
te täytätte

Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti
3/2007 ilmestyy
15. päivänä syyskuuta.

Aineistot lehteen
30.8.2007 mennessä
osoitteella  Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai
erkki.arvaja@kolumbus.fi
seppo.riikonen@jyvasky-
lankatulahetys.fi

Jyväskylän
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä

0400-642442
www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

� Toimitus
Erkki Arvaja
Esko Jantunen
Seppo Riikonen
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Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Palvelevat kirpputorit

Myös yllätysostoja löytyy
kirpputoreilta.

♦♦♦♦♦  Kankitien EkoCenter
   Avoinna ma-pe 9-17, la 10-13

♦♦♦♦♦   Harjunportaan EkoCenter
   Gummeruksenkatu 13
   Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15

♦♦♦♦♦ Muuramen EkoCenter
Kenttätie 3
Avoinna ma-pe 10-16

LÄHDE ERÄMAASSA
KESÄPÄIVÄT KIPONNIEMESSÄ

Vietämme jo viidennen kerran Jyväskylän Katulähetyksen
Hengellistä Kesäpäivää Kiponniemessä lauantaina 26.5.07.
Asiakaskyyditysten järjestämiseksi pyydetään ilmoittautumaan
yksikön työntekijöille jotka lähettävät osanottajalistat Seppo
Riikoselle hallintoon (gsm 040-590 8692)
Kuljetuksista vastaavana toimii Ismo Hirvivuori
(gsm 0400-643153)

Ohjelma:

Klo 10.00 Tulokahvit
Klo 11.00 Raamattutunti
Klo 12.00 Lounas
Klo 13.30 Todistus- ja
              musiikkitilaisuus
Klo 15.00 Iltapäiväkahvit

Yksiköistä varataan lähtijöille makkarat mukaan.

Ohjelmavastuussa:
Pastorit Pertti Räty ja Juhani Eriksson, laulaja Paavo Saario,
Olli Mäki, Esko Jantunen, Armahdetut ym.
Kuljetus ja tarjoilut ovat kaikille osanottajille ilmaisia.
TERVETULOA JOUKOLLA MUKAAN!


