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Mitä on katulähetystyö?Mitä on katulähetystyö?Mitä on katulähetystyö?Mitä on katulähetystyö?Mitä on katulähetystyö?
PääkirPääkirPääkirPääkirPääkirjoitusjoitusjoitusjoitusjoitus

erkki.arvaja@kanetti.com

Moni kyselee, mitä on erityinen katu-
lähetystyö, eikö kirkon jumalanpalvelus
riitä?

Tähän kysymykseen Turun piispa Ilk-
ka Kantola antoi erinomaisen vastauk-
sen Rauman Katulähetyspäivillä kesä-
kuussa.

Hän totesi, että kristillinen todistus
on alusta lähtien sisältänyt kaksi työta-
paa: julistamisen ja palvelun toisin sa-
noen puhumisen ja tekemisen. Katulähe-
tystyössä nämä molemmat puolet ovat
vahvasti mukana. Katulähetystyöhön
kuuluu välttämättömänä osana julistus
syntisten Vapahtajasta, Jeesuksesta
Kristuksesta. Hänestä, joka on ristiin-
naulittiin, jotta meillä olisi  rauha Jumalan
kanssa. Hänestä, jonka Jumala herätti
kuolleista, jotta me uskaltaisimme uskoa,
että Jumala Jeesuksen tähden kutsuu
meitä iankaikkiseen iloon tämän elämän
jälkeen.

Sitten hän jatkaa, että katulähetystyö
ei ole vain julistamista. Ennen muuta se
on palvelua, käytännön tekemistä ja toi-
mintaa lähimmäisten elämän tukemiseksi
ja auttamiseksi. Tämä palvelu perustuu
yhtäältä lähimmäisen rakkauden käskyyn
ja toisaalta kiitollisuuteen pelastuksesta
Jeesuksessa Kristuksessa. Kristillinen
lähimmäisen rakkaus ja siitä nouseva
palvelu ovat uskon hedelmää. Usko on
yhteyttä Kristukseen. Kaiken rakkauden
alku on Kristuksessa. Hän on viinipuu,
johon meidät on oksina liitetty. Oksat
saavat voimansa rungosta. Ne tuottavat
hedelmää silloin, kun yhteys runkoon on
kunnossa.

“Katulähetystyön, kuten kaiken kris-
tillisen palvelutyön, tärkeitä raamatun-
kohtia on Matteuksen evankeliumin lu-
vussa 25 oleva Jeesuksen vertaus vii-
meisestä tuomiosta. Siinä kerrotaan, mi-
ten kuningas viimeisellä tuomiolla sanoo
oikealla puolellaan oleville: “Tulkaa tän-
ne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä
valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä
varten maailman luomisesta asti. Minun
oli nälkä, ja te annoitte minulle juotavaa.
Minä olin koditon, ja te otitte minut luok-
senne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte
minut. Minä olin sairas, ja te kävitte mi-

nua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja
te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:34-
36)

Vertauksen avulla Jeesus ilmaisee, että
hän itse samastuu niihin ihmisiin, jotka
ovat kaikkein vähäisimpiä yhteiskunnas-
sa. Niihin, jotka ovat kaikkein pahiten
syrjäytettyjä tai pudonneita. Näissä ih-
misissä me kohtaamme itse Jeesuksen
apua odottavana, rakkautta kaipaavana
ja ystävyyttä janoavana. Osoittamalla
rakkautta näille ihmisille osoitamme rak-
kautta Jeesukselle.

Katulähetystyössä  lähimmäisen hyvä
on työn perimmäinen päämäärä. Se riit-
tää. Muuta ei tarvita.”

Edellä oleva teksti on selkeää sano-
maa piispalta.

Samoja periaatteita myös Jyväskylän
Katulähetyksen työntekijät haluavat to-
teuttaa moninaisessa työssään.

Katulähetystyössä kohdataan ihmi-
siä, joita elämän ankaruus on monella
tavalla koetellut. Tässä työssä tavataan
miehiä ja naisia, jotka ovat murtumaisil-
laan syyllisyyden ja häpeän kuormien
alla. Yhteiskunnan eräät viimeaikaiset
kehityssuunnat ovat koventaneet ilma-
piiriä siten, että häpeän ja torjutuksi tule-
misen kokemukset ovat pikemminkin
vahvistumassa kuin heikkenemässä. Nii-
den taakkojen alta on vaikea löytää tule-
vaisuutta , josta jokainen unelmoi, mutta
jota monen on vaikea saavuttaa. Tule-
vaisuutta, joka voi merkitä työpaikkaa,
pysyvää asuinpaikkaa tai  läheisiä ja luo-
tettavia ihmisiä.

Katulähetystyön tehtävänä on pitää
yllä toivoa. Mennä ihmisiä vastaan ja
puhua Jumalasta sellaisena kuin Jeesus
hänestä puhuu. Luukkaan evankeliumi
on erityisen käyttökelpoinen katulähe-
tystyön peruskirjana. Jumala ei näytä
olevan niinkään kiinnostunut siitä, miten
paljon kukakin on tuhlannut harhapo-
luillaan. Häntä kiinnostaa se, miten eksy-
nyt voisi löytää takaisin, miten ne jotka
ovat kadoksissa ja hukassa voisivat jäl-
leen löytyä.

Katulähetystyötä tekevät saavat ää-
rimmäisen vaativan työn keskellä kokea
samanlaista iloa kuin taivaassa koetaan
siitä, kun kadonneeksi luultu on jälleen
löytynyt. Kun joku ihminen saa kiinni
elämänuskosta. Kun jollekulle löytyvät
pitkästä aikaa voimat vastuun ottami-
seen omasta elämästä ja tulevaisuudes-
ta.

Katulähetystyö on lähimmäisenrak-
kautta, joka saa voimansa kristillisestä
uskosta. Kristillinen usko tarttuu. Se le-
viää ihmiseltä ihmiselle siellä, missä pu-
hutaan Jeesuksesta, siellä, missä laule-
taan ja rukoillaan yhdessä ja siellä, missä
ihmiset tuntevat, että kristitty lähimmäi-
nen auttaa ja palvelee. Lähimmäisen rak-
kauden osoittaminen on yksi väkevimpiä
saarnaamisen tapoja. Juuri sellainen lä-
himmäisen rakkaus, jossa etsitään ka-
donneita ja iloitaan jälleen löytyneistä,
on todistusta Jumalasta, joka etsii ka-
donneita ja iloitsee niistä jotka löytyvät.

Ilo löytyneistä on yhteistä niin tai-
vaassa kuin maan päällä.

Erkki Arvaja

Valtakunnalliset
Katulähetyspäivät
Vesalassa
13.-16.6.2003
Muista rukouksin
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Mitä kuuluu Jorma Soinille?Mitä kuuluu Jorma Soinille?Mitä kuuluu Jorma Soinille?Mitä kuuluu Jorma Soinille?Mitä kuuluu Jorma Soinille?
 Jyväskylän Katulähetyksestä

työlomalla olevalle Jorma
Soinille on viimeisten kahden
vuoden aikana kertynyt tuhansia
kilometrejä. Nykyisessä työssään
Sininauhasäätiön toimitusjohta-
jana hänen työreviiri ulottuu
Hangosta Utsjoelle.

- Työnantajani Helsingissä kotipaik-
kaansa pitävä Sininauhasäätiö on Sini-
nauhaliiton omistama ja hallinnoima. Sin-
ne pyritään keräämään mm. Sininauhalii-
ton  yli 80 jäsenjärjestön asiantuntemus
kaikentyyppisestä asumisesta. Nykyi-
sessä työssäni pyrin luomaan uutta ja
toteuttamaan muualta hankittuja koke-
muksia. Yritän löytää työkaluja kaikille
päihdesektorin työntekijöille, kertoo Jor-
ma Soini.

-  Työni Jyväskylän Katulähetykses-
sä oli omalla tavallaan yksinäistä. Vaikka
katulähetys on työtovereineen hyvä työ-
yhteisö.

-  Sininauhaliitossa ja Sininauhasääti-
össä työni on kuitenkin monin verroin
yksinäisempää kuin Katulähetyksellä.
Siinä ei ole kiinteää työyhteisöä, koska
Sininauhaliitto ja – säätiö ovat valtakun-
nallisia. Kuitenkin koen nykyisen työni
mielenkiintoisena ja haasteellisena.

- Katulähetyksestä työlomalle lähties-
säni tavoitteenani oli, etten palaisi enää
takaisin. Minulla on sama tavoite edel-
leenkin, Jorma toteaa tulevaisuuden nä-
kymistään.

Jorman tie Katulähetyksen toiminnan-
johtajaksi on kulkenut Jyväskylän kau-
punkiseurakunnan kautta, jossa hän sai
mahdollisuuden auttaa päihdeongelmai-
sia.  Kaiken aikaa työtä on  voimakkaasti
sävyttänyt yhteiskristillisyys ja ekume-
nia.

- Olen saanut tavallaan työskennellä
yli seurakunta- ja kirkkokuntarajojen.
Missään näissä yhteisöissä ei ole ollut
oleellisesti tärkeää onko menossa Kris-
tuksen syliin oikealta tai vasemmalta.

- Sininauhasäätiössä on sama Henki
kuin Sininauhaliitossakin. Yli 80 jäsen-
järjestöstä osa on yhteiskristillisiä. Jou-
kossa on myös joitakin tiettyjä seura-
kuntia lähellä olevia järjestöjä. Esimer-
kiksi KAN - kodit ovat hyvin lähellä hel-
luntaiseurakuntia. Sosiaalilähetys ja
Toivola-koti ovat lähellä Vapaakirkkoa.
Osa katulähetyksistä j ovat hyvin luteri-

laisia.
Sininauhasäätiön toiminnassa asumi-

nen on ydinalueemme. Mutta toimenku-
vamme “rönsyää”!  Asumiseen liittyy
usein kuntouttava työllistäminen ja  päi-
väkeskustoiminta. Ne kulkevat hyvinkin
“käsi kädessä”!

Jorma on kokenut  päihdetyön omana
paikkanaan.

- Rakastan päihdetyötä. Koen sen
asiaksi, josta tässä elämässä ylipäätään
jotain tiedän.  Oma kokemukseni viinan
käytöstä on hyvä lisä  päihdetyössä.
Mutta se ei ole ylpistelyn paikka

- Mielestäni kaikkein tärkeintä päihde-
työssä on myötäelämisen taito! Kristus
osasi sen täydellisesti. Hän osasi aina
asettua ihmisen tasolle. Ihminen yrittää
sitä vain tavoitella. Päihdetyön ei pidä
olla ylhäältä eikä alhaalta auttamista, vaan
samalla tasolla kohtaamista, rinnalla kul-
kemista. Kristus otti syntisen naisen kai-
volla vastaan.

- Oma kokemus toipumisesta auttaa
ymmärtämään päihdeongelmaista ihmis-
tä. Moni selvittää päihdeongelmansa il-
man Jumalaa ja hengellistä kääntymystä.
Kuka on selviytynyt, hänellä on koke-
mus yhdestä tavasta selviytyä. Sen hän
voi jakaa.

- Maailmassa on satoja eri tapoja olla
ilman viinaa. On myös satoja eri tapoja
olla esimerkiksi varastamatta ja huoraa-
matta. Mutta on vain yksi Taivastie!
Nämä ovat eri asioita. Jos löydät raittiu-
den ja uuden elämän uskon avulla ja
pääset vapaaksi alkoholismista, olkoon-
pa se synti, synnin seuraus tai sairaus,
elämäsi täyttyy välittömästi uusista asi-
oista. Kaikilla ei tapahdu niin. He joutu-
vat etsimään elämäänsä uutta sisältöä.

Jormalle raittius on mielentila. Ihmi-
sellä on äärimmäisen hyvä olla itsensä ja
oman todellisuutensa kanssa. Sitä ei ha-
lua keinotekoisesti kemiallisilla aineilla
muuttaa toisenlaiseksi.

- Kun Kristus tulee ihmisen elämään,
hänelle tulee asia, joka on enemmän kuin
esimerkiksi aiempi “humuelämä”. Mutta
jos joku jättää sen pois eikä mitään ole
tullut tilalle, hän joutuu etsimään elä-
määnsä sisältöä. Silloin elämä on koko
ajan kuukaudesta kuukauteen hampaat
irvessä puurtamista. Koskaan ei synny
mielen raittiutta. Mielestäni tällainen ih-
minen palaa jossain vaiheessa entiseen.

jatkuu sivulla 7

Jos haluat  tutustua Jorma Soinin työni arkeen, niin  hänen päiväkirjansa löytyy
osoitteesta  http://www.sininauhaliitto.fi/sininauhasaatio/paivakirja.htm
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Uskon rukous on tärkeääUskon rukous on tärkeääUskon rukous on tärkeääUskon rukous on tärkeääUskon rukous on tärkeää

Sinikka Koivusta kiinnostaa kristillinen päihdetyö huumenuorten keskuudessa.

 - Monesti minäkin vain
rukoilen ja rukoilen, mutta sitten
tajuan että uskon tulee olla
rukouksessa mukana. Kun olen
ajatellut Katulähetystä ja sen
piirissä olevia ihmisiä niin koen
rukouksen valtavan tärkeänä
asiana.

- Tarvitaan paljon esirukousta niiden
puolesta jotka ovat jo tulleet uskoon ja
päässeet entisestä, että usko toisi enem-
män sisältöä heidän elämäänsä. sekä
paljon rukousta niiden puolesta, joille
uskon maailma ei ole vielä auennut, pai-
nottaa päihdetyöntekijänä Kuokkalan
Takalaittomassa työskentelevä Sinikka
Koivunen.

- Vaikka sukulaisteni joukossa on kyl-
lä uskovia ja veljeni on ollut uskossa jo
seitsemän vuotta kotini ei ollut ns. usko-
va koti. Kävimme kuitenkin paljon hen-
gellisissä kokouksissa vaikka kavereis-
tamme ei monikaan lähtenyt mukaan.
Kuuntelin paljon hengellistä musiikkia,
mutta Uuden Testamentin sanoma Jee-
suksesta ja Jumalan armosta jäi minulla
kokonaan epäselväksi. Sitä ei kukaan
minulle kertonut. Ajatuksissani pyöri
kuva Vanhan Testamentin Jumalasta, joka
ei jätä rankaisematta moneen polveen ja
joka kostaa isiltä pojille, muistelee Sinik-
ka.

Luulin menettäväni kaiken

- Elämässäni oli aika jolloin luulin me-
nettäväni kaiken. Elämäni oli luisua sel-
laiseksi, että minusta olisi voinut tulla
ympärivuorokautinen juoppo. Myllyjär-
ven diakonin Päivi Harjunheimon tuki
siinä vaiheessa elämääni oli minulle hy-
vin tärkeä. Ennen Myllyjärvelle tuloani
ajoin ”ratin” eli kärähdin humalassa aja-
misesta. Jouduin yhdyskuntapalveluun,
mutta koska halusin peitellä asiaa jätin
senkin kesken. Siitä seurasi 28 vuoro-
kauden tuomio Hämeen lääninvankilaan,
kertoo Sinikka.

- Työllistämisjuttuni alkoi Myllyjär-
veltä, josta siirryin sitten tänne Takalait-
tomaan marraskuussa 2001. Takalaitto-
massa puhalsivat siihen aikaan voimak-
kaat hengelliset tuulet ja minäkin tulin
uskoon melkein saman tien. En osaa tar-
kemmin selittää uskoon tuloani. Kaikki
tapahtui minulle tavattoman nopeasti.

Liimataisen Arja ja muitakin uskovia oli
silloin Takalaittomassa, Sinikka Koivu-
nen selvittää.

- Pääsin kiinni Uuteen Testamenttiin
ja se oli minulle valtava juttu. Olen var-
maan lukenut sen läpi ”miljoona kertaa”
ja luen sitä aina kun on tilaisuus monta
tuntia päivässä. Nyt tajuan, että kaikilla
elämäni asioilla on ollut tarkoitus. Taval-
laan huomasin Jumalan johdatuksen elä-
mässäni jo monen vuoden takaa, iloitsee
Sinikka.

Hengellinen koti on tärkeä

Hengellisen kodin löysin  Jyväskylän
Helluntaiseurakunnasta.  Seurakuntayh-
teys on minulle valtavan tärkeä asia.
Huomaan, että minulle ei riitä että luen
raamattua vain yksikseni. Nyt kun on
ollut parin kuukauden aika jolloin olen
käynyt vähemmän kokouksissa se alkaa
jäytää minua. Jotakin oleellista puuttuu
ilman seurakuntayhteyttä. Olen saanut
paljon uusia ystäviä. Oikeastaan lähin
ystäväpiirini on täysin vaihtunut.

- Minulle on avautunut myös uusia
mahdollisuuksia tulevaisuuteni suhteen.
Kaikki tiet ovat vielä avoinna.  Kesällä
sain työskennellä Sakari Pihlajan kanssa
Vaasan lääninvankilan kristillisellä osas-
tolla. Viikon leiri  Korpilahden Heinos-
niemellä oli tosi mahtava kokemus. Mo-

net vankilan kristillisen osaston pojista
olivat uskossa ja hengellisyys vaikutti
leirillä aivan käsin kosketeltavalla taval-
la, Sinikka Koivunen  kertoo innostunees-
ti.

- Nykyisen päihdetyöni koen osittain
mielekkääksi ja harkitsen hakeutumista
JAIKOSSA syksyllä alkavaan päihde-
työntekijäkoulutukseen. Mielestäni kris-
tillinen päihdetyö on sitä oikeaa hengel-
lisyyttä. Missä muodossa tulen sitä te-
kemään se ei ole minulle vielä selvinnyt.
Toisaalta minua kiinnostaisi kristillinen
päihdetyö huumenuorten keskuudessa.
Omat poikani ovat nyt 22 ja 26 vuotiaita
ja molemmat käyttävät huumeita ja ovat
vankilassa. Vaikka monet ajattelevat, että
huumenuoria ei voi auttaa, minulla on
tunne, koska tunnen omat poikani, että
voin auttaa kun Jumala on siinä mukana.
Pidän opiskelusta ja minulla olisi valtava
halu päästä Raamattuopistoon, mutta
sinne vaaditaan vuoden uskossa olo aika
ennen kursseille pääsyä ja se olisi aika
kalliskin ratkaisu. Kursseja voi suorittaa
myös etäopiskeluna ja se myös kiinnos-
taa, mutta mielelläni olisin lähiopiskelus-
sa paikanpäällä. Se tuntuisi kaikkein par-
haimmalta, pohdiskelee Sinikka Koivu-
nen tulevia suunnitelmiaan.

Erkki Hänninen
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Pullakirkot
Syksy 2002

Kotokahvila
sunnuntaisin klo 10.00

22.09. Riitta Lampi
29.09. Eero Tolvanen
06.10. Jarmo Tapper
13.10. Kari Virtanen
20.10. Aarre Manninen
27.10
03.11. Esko Jantunen
10.11.
17.11.
24.11.

Ensiaskel
Sunnuntaisin klo 11.30

22.09. Harri Nordlund/Heli Uotila

29.09.  Eero Tolvanen
06.10.
13.10. Aarre Manninen
20.10.
27.10
03.11. Esko Jantunen
10.11. Kari Virtanen
17.11.
24.11.

Takalaiton
Sunnuntaisin klo 13.30

22.09. Jarmo Tapper
29.09. Eero Tolvanen
06.10. Heli Uotila
13.10. Jarmo Tapper
20.10. Harri Nordlund
27.10.
03.11. Esko Jantunen
10.11. Heli Uotila
17.11. Kari Virtanen

Nurmela
Tiistaisin klo 18.00

17.09. Esko Jantunen/Henry Jansen
24.09. Esko Jantunen/Juhani Eriksson
01.10. Kari Virtanen
08.10.
15.10.
22.10. Aarre Manninen
29.10.
05.11.
12.11. Kari Virtanen
19.11.
26.11.

WANTED!
Pullakirkko vastuullisten lista ei ole

vielä valmis. Vastuullisten tiimiä täyden-
netään koko ajan..  Puhujia, laulajia, to-
distajia, esirukoilijoita halutaan koko ajan
lisää tähän tärkeään toimintaan. Ilmoit-
taua voi  Esko Jantuselle 040-8462437

Asunnottomien yö Jyväskylässä 17.10.2002Asunnottomien yö Jyväskylässä 17.10.2002Asunnottomien yö Jyväskylässä 17.10.2002Asunnottomien yö Jyväskylässä 17.10.2002Asunnottomien yö Jyväskylässä 17.10.2002

Päivän ohjelma:

klo 14.00 Elokuva ”Mies vailla mennei-
syyttä” ilmaisnäytös elokuvateatteri
Fantasiassa. Kauppakatu 31, Jyväskylä

klo 19.00 Asunnottomien tulet syttyvät
seuraavissa paikoissa:

Kumppanuustalo/Kellarikievari,
Vapaudenkatu 4
Nuorisotalo Päättymätön Tarina,
Asemakatu 2
Ensiaskel ensisuoja, päiväkeskus ja tu-
kiasunnot,
Kankitie 9
Etappi puolimatkankoti,
Vähämäentie 78
Kalliomäki puolimatkankoti,
Koluntie 105
Nurmela puolimatkankoti,
Nurmelantie 92
Takalaiton päiväkeskus ja tukiasun-
not,
Kolmospesänkatu 6
Tessiobacka hoitokoti,
Rimpiläntie Kuusa

klo 19-06 Nuorisotalo Päättymättömän
Tarinan edustalla järjestetään nuorille
suunnattu tapahtuma. Asunnottomien
tulen loimussa on nuorten järjestämää
viihteellistä toimintaa, kahvi- ja teetarjoi-
lun kera. Nuorisotalo päivystää ja on
auki koko pitkän yön aamutunneille asti.

Kumppanuustalon asunnottomien
yön tulille on kutsuttu keskisuomalaisia
kansanedustajia sekä paikallisia asumis-
mahdollisuuksia tarjoavien tahojen edus-
tajia klo 19-23 väliseksi ajaksi. Vieraiden
kanssa on tarkoitus keskustella teemasta
”Mistä saan kodin”. Tilaisuuteen on kut-
suttu myös tiedotusvälineiden edusta-
jia. Syysyö kuluu tulilla lämmitellen. Tar-
jolla on hernekeittoa, paistettuja makka-
roita ja kahvia. Ohjelmapuolella on laulu-
ja musiikkiesityksiä. Myös mahdollisuus
yöpymiseen järjestyy tarvittaessa.

Molempien paikkojen etäisyys toisis-

taan on niin pieni, että iltakävelyyn voi
liittää käynnit molemmissa paikoissa.

Tulia poltellaan myös Jyväskylän
Katulähetys ry:n eri asumisyksikössä.
Näihin yllämainittuihin paikkoihin pyri-
tään saamaan musiikkia ja muuta ohjel-
maa vapaaehtoisvoimin kiertävillä esiin-
tyjillä. Tutustuminen näihin paikkoihin
on mahdollista yhteisellä kuljetuksella.

Jyväskylän Katulähetys ry ja
Jyvässeudun Työttömät ry
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Petrulan Inkerin sydän sykkii lapsillePetrulan Inkerin sydän sykkii lapsillePetrulan Inkerin sydän sykkii lapsillePetrulan Inkerin sydän sykkii lapsillePetrulan Inkerin sydän sykkii lapsille

  Palokan kuntayhtymän sairaa-
lan ylihoitaja Inkeri H‰nninen
on pitkänlinjan Eestin kävijä. Jo
Neuvostoaikana 70-luvun lopul-
ta lähtien hän on tehnyt matkoja
Eestiin, luonut yhteyksiä ja
auttanut eri yhteyksissä mm.
lasten keskellä tehtävässä työssä.

Inkeri on ollut myös aivan alusta asti
jakamassa vastuuta ja näkyä Ahekon-
nun kylässä Raplan maakunnassa toimi-
vasta  Kristillisestä Kodista Petrulasta
yhdessä työn pioneerin ja perustajan
Alina Nykäsen kanssa.

Viestikapula on nyt vaihtunut ja Inkeri
on toiminut vuoden alusta Petrulan joh-
tajana.

Noin 80 km päässä Tallinasta Pärnuun
sijaitsevan Petrulan kodin toiminta on
alkanut vuonna 1987, kun kristityt ko-
koontuivat sinne rukoilemaan ja tutki-
maan  Jumalan Sanaa. Ensimmäiset las-
ten hengelliset kesäleirit pidettiin vuon-
na 1989. Kahden vuoden kuluttua käyn-
nistyi turvakotityö vankilasta vapautu-
ville vangeille ja kodittomille. Toiminta
rekisteröitiin virallisesti 1993.  Vuonna
1998 nimi muutettiin Kristillinen Koti
Petrulaksi. Samalla se juridisesti rekiste-
röitiin voittoa tuottamattomaksi yhdis-
tykseksi, kertoo Inkeri Hänninen.

- Petrulan näky on toimia humanitaa-
risen avun jakamispisteenä. Autamme
vähäosaisia, kriisitilanteissa olevia sekä
erilaisista riippuvuuksista vapauteen
haluavia ihmisiä, jotka tahtovat etsiä elä-
määnsä muutosta Jumalan Sanan, ruko-
uksen ja henkilökohtaisen uskonratkai-
sun avulla. Järjestämme hengellisiä ko-
kouksia, seminaareja, leirejä, raamattu- ja
rukouspäiviä sekä koulutustapahtumia.
Vuoden aikana Petrulassa on tilapäisesti
asunut eri syistä kodittomia, elämään
väsyneitä, hyljättyjä tai muuten elämän
umpikujassa olevia ihmisiä, jatkaa Inkeri

- Erityinen haaste ja yhteinen rukous-
aihe ovat tämän maan lapset ja nuoret.
Niinpä lasten ja nuorten kristillinen kas-
vatus- ja opetustyö ovatkin toimintam-
me keskeinen painopistealue, jota pyri-
tään toteuttamaan monipuolisena leiri-
toimintana sekä kristillisenä päiväkes-
kus- ja pyhäkoulutoimintana lähialuei-
den lapsille ja nuorille. ”Mummila”-toi-

minta on suunnattu erityisesti kriisiper-
heiden lapsille ja lastenkotien lapsille.
Lapset heijastavat sitä mitä ympärillä
tapahtuu. Levottomia ja rikkirevittyjä lap-
sia tapaamme joka puolella mihin toimin-
tamme ulottuu. Haluamme osoittaa heille
rakkautta ja kertoa heille, että on joku
joka rakastaa eikä koskaan hylkää heitä,
painottaa Inkeri.

Leireillä puhutaan
kolmea kieltä

Petrula toimii uskonvaraisesti yksi-
tyisten ihmisten ja yhteisöjen vapaaeh-
toisten lahjoitusten varassa. Me toimim-
me  yhteistyössä useiden eri seurakun-
tien työntekijöiden, lähikuntien sosiaali-
viranomaisten sekä yksityishenkilöiden
kanssa. Leiristä riippuen kielinä ovat
eesti, venäjä tai viittomakieli. Kaikilla lei-
reillä on opittu Jumalan Sanaa samalla
kun nautitaan kesän riemuista kauniin
luonnon keskellä ja elämä on pulpunnut
varsinkin lasten ja nuorten leireillä. Niin
myös tänä kesänä järjestetyiksi suunni-
tellut kymmenen erilaista leiriä ovat to-
teutuneet, iloitsee Inkeri

Haasteet ovat monet ja Jumalaan luot-

taen käymme eteenpäin. Matt. 6:25-27
lupaukset ovat edelleen voimassa. Nämä
ihmiset ovat todella arvokkaita Jumalal-
le. Yksi rukousaiheemme on saada mitä
moninaisempaan käyttöön tarvittava pik-
kubussi. Suurin tarve on kuitenkin uusi
leirirakennus, pian kymmenen vuotta
vanhan aivan tilapäiväiseen käyttöön
rakennetun tilalle. Se on sangen alkeelli-
nen – kasarmityyppinen parakkiraken-
nus armeijatyyppisine kerrosvuoteineen.
Lämpimällä kiusaavat  sääsket ja viileäm-
mällä säällä puree kylmä, valottaa Inkeri

Työn  tukemiseksi on perustettu Ystä-
värengas, johon aivan jokainen on terve-
tullut mukaan rukouksin, kannatuksin tai
talkootöin tai muutoin sopivaksi katso-
mallaan tavalla.

Meihin saa yhteyden myös sähkö-
postilla e-mail:   petrula@hot.ee

- Sydämellisesti haluan kiittää kaikes-
ta yhteistyöstä. Teidän rukouksenne,
monenlainen tukenne ja rohkaisunne ovat
mahdollistaneet tämän toiminnan eteen-
päin viemistä, päättää Inkeri Hänninen

Kuvat ja teksti:
Esko Jantunen

Inkeri Järvinen Petrulan maisemissa.
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Syyttömäksi julistettuSyyttömäksi julistettuSyyttömäksi julistettuSyyttömäksi julistettuSyyttömäksi julistettu
Ihmisen kaukainen haave on iankaik-

kinen elämä, taivas.
Suruksemme joudumme toteamaan,

että tietoisuus taivasosuudesta on mo-
nen osalla hyvin etäinen ja vain haaveen
tasolla. Mikä sitten estää ihmistä omista-
masta tietoista pelastusvarmuutta?

Jumalan ja ihmisen välillä suurin on-
gelma on synti. Syntiinlankeemuksessa
ihminen veti ylleen ja osakseen Jumalan
ennalta lausuman kirouksen ikuisesta
kuolemasta joka seuraisi tottelematto-
muudesta.

Oppi ihmisen vanhurskauttamisesta
on yksi Raamatun tärkein ja keskeisin
oppi.

Vanhurskauttamisopin lähtökohta on,
että syntiinlankeemuksen seurauksena
ihminen on täysin kykenemätön pelasta-
maan itse itsensä. Lain osoitettua tämän
ihmiselle todeksi, Jumala ilmoitti, miten
syntinen ihminen voi vanhurskautua  eli
tulla otolliseksi Pyhän Jumalan edessä.

Raamatusta ymmärrämme, että van-
hurskauttaminen on ensisijaisesti oikeu-
dellinen toimenpide. Se on ihmisen syyk-
si, hyväksi ja tilille lukemista. Se on van-
hurskaaksi lukemista ja julistamista.

Ihmisen on löydettäv ä
elämäänsä sisältö

- Ihminen haluaa eteenpäin ja hänen
on löydettävä elämäänsä sisältö, joka
on enemmän kuin entinen. Varsinkin al-
koholistille tämä on tärkeää, koska hä-
nellä on taipumus muuttaa kemiallisesti
todellisuutta toisenlaiseksi.

- Tyhjiö pyrkii täyttymään ja jotain
uutta tulisi saada tilalle. Jos elämästäsi
jää viina sillä tavoin pois, että elämäsi
täyttää Kristus, tyhjiösi täyttyy välittö-
mästi hyvällä asialla! Mutta jos jätät
viinan pois ja tyhjiö jää, sekin täyttyy
jollakin. Jos menee huonosti, tyhjiösi
voi täyttyä vielä huonommalla asialla
kuin viina! Voit alkaa varmuuden vuoksi
hakkaamaan kerran viikossa perheesi.
Voit langeta viimeisen päälle uhkapelu-
riksi. Tai vieraiden naisten käyttäjäksi.
Sinulla menee kaikki pirstaleiksi. Elämä-
si täyttyy uusilla eri asioilla, mutta ne
eivät ole yhtään parempia kuin se viina!

- Väärät asiat johtavat retkahtamiseen
ennemmin tai myöhemmin. Kun ihminen
kokee hengellisen kokemuksen niin  täs-
sä tapauksessa hengelliseksi kokemuk-
seksi pitää laskea myös AA, joka kristil-
lisyyden ohella on toinen ihmiselämää
pysyvästi muuttava tekijä. Muitakin ta-
poja on.

- Taivasteitä on vain yksi: Kristus.
- Tämä kaikki raitistumisen, hengelli-

sen kokemuksen ja pelastuksen suhteen
on jotenkin “järkeen käyvää.”

- Moni esimerkiksi menee AA:han.
Eivät he mene etsimään taivastietä, vaan
sitä, ettei tarvitsisi juoda viinaa tässä
ajassa! Joku menee alttarille polvilleen.
Hän kääntyy Kristuksen puoleen. Hä-
nelle aukeaa taivastie, joka on paljon
enemmän kuin tämä elämä! Asian voi
ilmaista monin eri sanoin.

Erkki Hänninen

jatkoa sivulta 3

sesta vanhurskaudesta tarjoaa levon
Kristuksen armon syleilyssä ja antaa
uskon varmuuden sisimpään.

Vesa Pylvänäinen
pastori

Jyväskylän
Helluntaiseurakunnasta

Vanhurskaaksi julistamisessa ihminen
saa osakseen Kristuksen ansion täydel-
lisesti. Ihmisellä ei ole omaa ansiota, sillä
Jumala vanhurskauttaa jumalattoman.

Kuvainnollisesti ilmaisten, vanhurs-
kauttamisessa ihmiseltä riisutaan synti-
vaatteet ja hänet puetaan Kristuksen lah-
javanhurskauteen. Syntisestä ja tuomi-
onalaisesta tulee syytön ja täysin otolli-
nen Jumalan edessä. Jumalan tuli Kris-
tuksessa ihmiseksi  ja teki syyttömästä
Kristuksesta syyllisen, että syylliset ih-
miset voisivat tulla vanhurskaaksi.

Vanhurskauttaminen tapahtuu kerta-
kaikkisesti; siinä ei ole asteita tai kasvua,
vaan vanhurskautettu ihminen on sata-
prosenttisesti täydellinen Jumalan edes-
sä, koska Jumala näkee hänet Kristuk-
sessa.

Vanhurskauttaminen tapahtuu näin
ollen armosta yksistään Kristuksen lu-
nastustyön perusteella ja uskon kautta
Kristukseen. Usko ei ole ansio, vaan
väline.

Syyttömästä tulee syytön ilman pie-
nintäkään omaa ansiota. Syyllisyyden
ahdistamalle ja taivasosuudestaan epä-
varmalle ihmiselle sanoma kertakaikki-

Vesa Pylvänäinen

Hengen tuuletHengen tuuletHengen tuuletHengen tuuletHengen tuulet

Hengen tuulet
nuo Herran sävelet
jos ne kuulet
sä pelastunet.

Yltä pilvet väistyy
myrskyt tyyntyy
rauha vallaten
sinun sydämen.

Eri tavoin nähnet
silloin koet ja tunnet
tätä maailmaa
kun hengen tuulet puhaltaa.

Nurmelassa, 10.5.02
Reijo Lahti
Jyväskylän maalaiskunta
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Asumisneuvoja palveleeAsumisneuvoja palveleeAsumisneuvoja palveleeAsumisneuvoja palveleeAsumisneuvoja palvelee
 Asumisneuvoja –projekti

(ajalla 2.1.2002-30.6.2004) on
kumppanuushanke, joka toimii
Jyväskylässä Kuokkalan alueella
ja Jyväskylän  maalaiskunnassa
Kirrinkydöntiellä ja Haapa-
lammentiellä. Rahoittajina ovat
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän
maalaiskunta ja vuokra-ja
asumisoikeusasuntojen tuottaja-
yhteisöt projektin alueella.

Hallinnoijana toimii Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuki ry. Projektia tukee Kuok-
kalan Asukkaat ry ja Jyvässeudun Kiin-
teistöpaletti Oy.

Pirjo Hoppania-Pantsu toimiii projek-
tin ainoana työntekijänä. Hän on koulu-
tukseltaan sosiaalialan ohjaaja.

- Toimipisteeni sijaitsee Kuokkalassa,
jonne voi tulla asioimaan, mutta teen
myös kotikäyntejä.  Projektin tarkoituk-
sena on asukkaiden tukeminen ja ohjaa-
minen erilaisissa asumiseen liittyvissä
asioissa ja ennaltaehkäistä ongelmallisia
tilanteita ja/tai puuttua niihin mm. asu-
kastyön keinoin. Asumisneuvojana teen
yhteistyötä monen eri tahon kanssa kul-
loisenkin tarpeen mukaan, toteaa Pirjo
työstään.

Seuraavassa Pirjo on koonnnut  joita-
kin esimerkkejä tilanteista, joissa  hän voi
olla asukkaan avuksi:

- Asukas/asiakas saattaa tulla luokse-
ni rästivuokrien vuoksi joko oma-aloit-

teisesti tai ohjattuna vuokranantajan tai
sosiaalityöntekijän toimesta. Kartoitam-
me yhdessä asiakkaan tilanteen, mietim-
me todelliset lyhennysmahdollisuudet ja
pyrimme sopimaan maksusuunnitelman,
jolla asukas maksaa rästin pois. Samalla
pidetään huoli, ettei uutta rästiä synny.

- Asiakas saattaa tulla luokseni kysy-
äkseen selvitystä johonkin viranomai-
selta saamaansa päätökseen, jotka eivät
todella ole aina päivänselvästi ymmär-
rettävissä.

- Asiakas kysyy neuvoa asunnonha-
kuun tai asumistuen määrää.

- Asukastoimikunta lähestyy minua
saadakseen apua johonkin nimettyyn
ongelmaan. Voin kertoa järjestyssään-
nöistä, valitusmenettelystä, asukastoi-
mikunnan toiminnan omista mahdolli-
suuksista, tms. Voin mennä paikan päälle
infoamaan eri tilanteista tai pyytää jon-
kun minua pätevämmän puhumaan. Tuen
asukastoimikunnissa tapahtuvaa työtä
mahdollisuuksieni mukaan, koska se on
tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Kun
tunnemme naapurimme, uskallamme koh-
data heidän kanssaan vaikeitakin asioita
ilman, että tarvitsee lakata tervehtimästä.

- Voin viedä asumistietoutta eri tahoil-
le, esim. koulujen yläasteille.

- Voin olla yhtenä verkoston solmuna
tukemassa itsenäisessä asumisessa, esi-
merkiksi Katulähetyksen tukiasunnosta
tavalliseen vuokra-asuntoon lähtevälle.

Pirjo on kokenut, että asumisen pul-
mat saattavat koskettaa ketä tahansa
meistä. Elämässä voi sattua ennalta ar-

vaamattomia tilanteita; työttömyyttä, ero
puolisosta, sairastelua… Ehkä ”entises-
sä elämässä” on tullut törttöiltyä ja saatu
ulosottomerkintöjä tai häätö, jotka hait-
taavat asunnonsaantia tänään.

-  Onpahan niin tai näin, asumisasiois-
sa voi ainakin soittaa ja kysäistä minulta,
voinko olla avuksi. Tämän projektin puit-
teissa ei anneta rahaa rästeihin eikä jaeta
asuntoja, mutta asiakkaan huoleen suh-
taudun vakavasti ja luottamuksella., Pir-
jo toteaa.

Pirjon yhteystiedot:
Pirjo Hoppania-Pantsu
asumisneuvoja
Polttolinja 37 B 60
40520 Jyväskylä
p. (014) 641 799, 0400 787 554
asumisneuvoja@kyt.st

Hallitus 2002

Puheenjohtaja
Pekka Arposuo
Yrittäjä
Huoltokuja 3,
40800 Vaajakoski
Puh.  0400-849 710
pekka.arposuo@
jyvaskylankatulahetys.fi

Varapuheenjohtaja
Keijo Kohonen
Paloesimies evp.
Pohjanaho 6 A 3,

40520 Jyväskylä
Puh. 0400-647 974
keijo.kohonen@luukku.com

Jäsen
Jarmo Hakkarainen
Toiminnanjohtaja
Haukkalantie 2, 40740 JKL
puh. 0400-649 606
jarmo.hakkarainen@pp2.inet.fi
http://www.pysakki.com

Jäsen
Jaakko Koivunen
Yrittäjä/toimitusjohtaja

Kangastie 352
41210 Jokihaara
puh.  0400-343 377
kslaatu@saunalahti.fi

Jäsen
Jarmo Laakkonen
Päihdetyöntekijä
Tyyppäläntie 15 B 8,
40250 Jyväskylä
Puh. 040-5137628
Jäsen
Juha Lappi
Diakoni
puh. 0505234130

Jäsen
Veijo Niinilampi
Eläkeläinen
42800 Haapamäki
puh 0400-545 769
veijo.niinilampi@nic.fi
Jäsen
Mirja Salminen
Leipuri
Karsikkotie3 D 56
40340 Jyväskylä
puh. 014-271465
elamatie@dlc.fi

Pirjo Hoppania-Pantsu
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Sillakaar yhteistyötä yli SuomenlahdenSillakaar yhteistyötä yli SuomenlahdenSillakaar yhteistyötä yli SuomenlahdenSillakaar yhteistyötä yli SuomenlahdenSillakaar yhteistyötä yli Suomenlahden

 Alkuvuodesta  käynnisty-
nyt Sillakaar-projekti rakentaa
virolais-suomalaisen päihde-
huollon asiantuntijaverkoston
henkilö- järjestötasolle. Siinä
opetellaan myös
päihdehuoltoon soveltuvia
käytäntöjä.

Sillakaar-projekti kestää kolme
vuotta, jonka aikana käynnistetään
tohtorin väitöskirjan- tasoinen hank-
keen tulosten ja vaikutusten arvioin-
ti.  Suomalaisen osapuolen vetäjänä
toimii projektipäällikkö Juhani Have-
ri Sininauhaliitosta.

Eri yhteyksissä olen jo kymmenen
vuoden aikana tehnyt työtä myös
Virossa. Seuraavat kolme vuotta vie-
rähtää paljolti tämän tämän Sillakaar-
projektin puitteissa, kertoo Juhani
Haveri.

Viro on yksi kymmenestä Euroo-
pan Unioniin pyrkivistä maista ja sen
myötä EU antaa rahaa Interreg IIIA-
ohjelman mukaisesti myös vapaaeh-
toistyön kehittämiseen. Hankkeen
tarkoituksena on rakentaa siltoja kris-
tillistä päihde- ja narkomaanityötä
tekevien järjestöjen välille. Projektin
virolaisina yhteistyökumppaneina on
tällä hetkellä neljä yhdistystä: Eestin
Siniristiliitto, Sosiaalinen Kuntoutus-
keskus, Tarton Terveyskasvatuksen
keskus ja Tarton Kristillinen koti. Sil-
tojen rakentaminen jatkuu tarkoituk-
sena rakentaa laaja verkosto tätä työ-
tä tekevien yhdistysten välille, jatkaa
Haveri.

Virossa esiintyvällä päihteiden
käytöllä ja syrjäytymisellä on vaiku-
tuksensa myös Suomen puolelle.
Tavallisimmin nämä epäsosiaalisen
toiminnan lieveilmiöt näkyvät seksi-
ja päihdeturismina sekä laittomana
salakauppana. Projektilla pyritään vä-
hentämään niistä aiheutuvia haittoja
Helsingissä ja Uudenmaan alueella.
Niinpä Suomalaisina yhteistyökump-
paneina ovatkin Sininauhaliiton Ete-
lä-Suomen jäsenjärjestöt sekä yhteis-
työverkostossa Sosiaali- ja terveys-
ministeriö, Uudenmaan liitto, Helsin-
gin kaupunki ja Kirkkohallitus, selvit-
tää Haveri

Hankkeen yhteydessä kehitetään

ehkäisevän päihdetyön välineistöä ja ajatte-
lua niin Virossa kuin Venäjälläkin. Tähän
käytetään elämyksellistä päihdekasvatusla-
byrinttiä Camera obscuraa, josta on tehty
viron- ja venäjänkieliset sovellutukset. Hank-
keeseen liittyy myös järjestötoiminnan pe-
ruskoulutusta sekä aikuisten päiväkeskus-
toiminnan ja katkaisuhoidon kehittäminen.
Virolaisille järjestötyöntekijöille organisoi-
daan ammatillista koulutusta, järjestetään
työharjoitteluun ja muuhun toimintaan tar-
vittavia palveluja sekä tuetaan katulapsi-
työn verkostoja, Juhani Haveri kertoo.

Tässä tilanteessa tärkeää on järjestö-
jen keskeinen vuorovaikutus, koulutus
ja mm. erilaisten leirikäytäntöjen kehittä-
minen. Tavoitteena on että Tarton yli-
opistosta voisi saada koulutusta koko
valtakunnan tasolla kristilliseen päihde-
työhön valmistavaan tutkintoon asti. Py-
rimme myös siihen, että Estin valtio ja
kunnat antaisivat varoja tähän haasta-
vaan työhön, pohdiskelee Haveri.

Kuvat ja teksti:
Esko Jantunen

Myllyjärven asumisyksikön rakennusprojekti etenee aikataulun mukaan.
Rakennukset ovat  jo harjakorkeudessa. Suunnitelman mukaan 24 asuntoa
valmistuvat 31.1.2003 mennessä.

Juhani Haverille Viron maisemat ovat tulleet tutuksi.
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Rakkauden välähdyksiäRakkauden välähdyksiäRakkauden välähdyksiäRakkauden välähdyksiäRakkauden välähdyksiä

KKKKKolumniolumniolumniolumniolumni
Liisa Saarnivaara-Soini:

Pieni tyttö kysyi äidiltään: ”Äiti, mis
sä minä olin silloin kun minua ei
ollut vielä olemassa?”

Tähän äiti vastasi: ”Sinä olit Jumalan
ajatuksissa.”

(Ei siis missään osuuskaupan hyllyllä,
kuten taas eräs toinen lapsi sai selityk-
seksi.)

Tämä huikaiseva näköala, perusta ih-
misenä olemiselle  koskettaa minussa
olevaa pikkutyttöä, joka kaipaa isin syliä,
paapomista, hoivaa. Se koskettaa myös
minua täysi-ikäisenä naisena, joka kai-
paa vastavuoroista rakkautta. Ennen-
kaikkea Jumalan ehdottoman rakkauden
kosketusta.  Ei vain laastaria haavojen
päälle, vaan syväpuhdistusta. Näin Hä-
nen rakkautensa voi saada tilaa minussa
enemmän.

Psalmin 139.14-16: ”Minä kiitän sinua
siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti;
ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun
sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät
olleet sinulta salatut, kun minut salassa
valmistettiin, kun minut taiten tehtiin
maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät
minut jo idussani. Minun päiväni olivat
määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaa-
si ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.”
Tämä rohkaisee minua luottamaan uskon
varassa Jumalan  hyvään suunnitelmaan
kaiken keskellä.

Meillä on Jumalan silmissä arvo si-
nänsä. Ihmisarvomme on pyhä, muuttu-
maton ja koskematon. Jumalan näkökul-
masta ihmisarvoamme  ei heiluta suhdan-
teet, olosuhteet, onnistumiset tai vas-

toinkäymiset, köyhyys, rikkaus, sairaus
tai terveys.  Raamattu kuvaa  Taivaalli-
sen Isämme ominaisuuksia, luonnetta ja
asennetta meitä kohtaan lukemattomissa
kohdin. Hän on luojamme, Isämme, huo-
lenpitäjä, ystävä ja neuvonantaja, nuh-
telija, lunastaja, lohduttaja, puolustaja ja
vapahtaja, oikeudenmukainen, laupias,
pyhä. Hän on kaiken rakkauden lähde.
Hän on vielä täydellisempi kuin me pie-
net ihmiset voimme edes kuvitella. Kun
tämän äärelle pysähtyy, joudun tosipie-
nelle paikalle.  Ei minusta ole pyhäksi!
Eikä enkeliksi. Siiven tynkiä ei näy. Synti
ja sen moninaiset seuraamukset  erotta-
vat minut, meidät Isän yhteydestä. Kui-
tenkin  Jeesus Kristus on voittanut maa-
ilman synnin, sovittanut Golgatan ristillä
myös minun ja sinun sydämen kovuu-
den, kylmyyden, itsekkyyden, itsekes-
keisyyden, puutteet, laiminlyönnit, hyl-
käämiset ja hylätyksi tulemiset.

Saamme uskoa tämän henkilökoh
taisesti koskevan myös meitä. Kaik-
ki on sovitettu. Siinä ei ole meidän

ansiotamme. Tämä on kova  pala hyväk-
syä ylpeälle, itseriittoiselle ihmiselle, mi-
nulle.  Miten tämä rakkaus koskettaa mi-
nun sisintäni vai hylkäänkö liian uhkaa-
vana sen? Kipupisteet, haavat, petty-
mykset ovat jättäneet jälkensä. Tunteet,
mieli kapinoi: en uskalla antaa sinun tulla
lähelle. Pelkään haavoittuvani uudelleen.
Suostuminen luoduksi, syntiseksi ja ar-
mahdetuksi syntiseksi on monesti vii-
meinen ovi, joka halutaan avata. Tiedän
tämän myös oman kokemuksen kautta.

Suorituskeskeisenä ihmisenä minun
on vaikea  viimeisimpiä solujani myöten
levätä tässä täytetyssä työssä puolesta-
ni. Aina tulee tarve jotain yrittää ja pin-
nistellä, ponnistella.  Miellyttää ja kerätä
pisteitä….  Tästä ei ole kuitenkaan mi-
tään hyötyä iankaikkisuus-ulottuvuu-
dessa.

Rakkautta huutaa koko maailma.
Jokainen yksinäinen sydän, oli-
pa  yksin, parisuhteessa, perhees-

sä, eronnut, karannut tai erotettu. Kuka
rakastaa minua?  Rakastatko sinä minua?
Olenko rakastamisen arvoinen? Ookko
sää mun kaa? Jumalan rakkaus ympäröi
meitä koko ajan. Tunnistanko sen ole-
massaolon, koskettaako se minun sisin-
täni arjen hyörinässä, ilossa ja surussa?
Tule Jumalan Pyhä Henki, tee meissä
uudistavaa työtäsi. Paljasta parantaak-
sesi. Kosketa minun ja sinun henkeä,
sielu ja ruumista niin, että toivoni ja luot-
tamukseni perusta lepää Jeesuksen Kris-
tuksen sovitustyössä.

Tee minusta ja sinusta  Jumalan an-
teeksiantavan rakkauden välikappaleita,
että ripaus lämpöä  voisi tavoittaa toisen-
kin.   Auta minua ja sinua ottamaan vas-
taan Jumalan rakkaus eri muodoissaan
elämässä, luonnossa, ihmisten välityk-
sellä.
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Tekevä mukana kehittämässäTekevä mukana kehittämässäTekevä mukana kehittämässäTekevä mukana kehittämässäTekevä mukana kehittämässä
työnetsintäpalveluitatyönetsintäpalveluitatyönetsintäpalveluitatyönetsintäpalveluitatyönetsintäpalveluita

 Työvalmennussäätiö Tekevä
tunnetaan Jyväskylässä työ-
valmennuksen monipuolisena
osaajana. Tekevän toiminta-
ajatus on yksilön työ- ja toimin-
takyvyn parantuminen työn
avulla yksilön ja yhteiskunnan
kannalta tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Tekevän nimi pitää sisällään kolme
yhteisöllistä arvoa tekemisen, kehittämi-
sen ja välittämisen. Työvalmennus, te-
keminen, on keskeinen, yksilön hyvin-
voinnin parantamiseen tähtäävä mene-
telmä Tekevässä, välittäminen näkyy
toisaalta valmennuspalvelujen tuotteis-
tamisessa, toisaalta yksilön tarpeiden
mukaan räätälöidyissä valmennussuun-
nitelmissa ja myös oppisopimuskoulu-
tuksessa. Eri projekteissa kehitetään eri-
tyisryhmille tarkoitettuja työvalmennus-
ja työllistämismenetelmiä. Tekevän visi-
on mukainen tavoite onkin kehittää sää-
tiöstä monipuolinen työelämän valmen-
nuskeskus.

Rekrytointipalvelu on uusin tulokas
Tekevän palveluvarustuksessa. Säätiöm-
me on mukana työministeriön maan kah-
deksan suurimman paikkakunnan työ-
voimatoimistojen alueella huhtikuussa
käynnistyneessä työnetsijäkokeilussa.
Kokeilu ajoittuu vuosille 2002 - 2004.
Rahaa kokeiluun on varattu 12 miljoonaa
euroa. Työnetsijän palvelut on tarkoitet-
tu yli 45 -vuotiaille, vähintään puolivuot-
ta työttöminä olleille, joita kokeilupaik-
kakunnilla on vajaat 10 000. Työministe-
riön tavoitteena on löytää kokeilun kes-
täessä työpaikka, vähintään puoleksi
vuodeksi tai toistaiseksi, usealle tuhan-
nelle tällaiselle työttömälle.

Säätiömme työnetsijä Erkki Keikkala
on yksi kokeilun 18:sta työnetsijästä. Hän
etsii töitä rakennusalalta. Kokeilu on läh-
tenyt alkuun varsin vaatimattomasti,
vapaaehtoisuuteen perustuvia sopimuk-
sia työn etsimisestä oli elokuun puolivä-
liin mennessä tehty kokeilupaikkakun-
nilla vasta 251. Keikkalan mukaan tässä
ei ole sinänsä mitään erikoista eikä se
myöskään kerro kokeilun onnistumises-
ta mitään.

- Koko toiminta on vasta alkuvaihees-
sa. Työkaluja työn löytämiseksi vasta
kehitellään. Myös tiedottamisessa on
puutteita eivätkä mahdolliset asiakkaat-
kaan oikein tiedä, mistä on kyse ja millai-
nen henkilö työnetsijä on työvoimatoi-
miston lähettäessä heille kutsun tapaa-
miseen. Minullekin on soitettu ja kysytty
olenko joku työvoiman vuokraaja vai
mikä?

Tämän vahvistaa myös Eero Loukei-
nen, jolle Keikkala on löytänyt työpai-
kan.

- Tuntui vähän turhalta, kun tuli tietoa
mahdollisuudesta käyttää työnetsijää
työpaikan löytämisessä, kirjeestä kun ei
oikein selvinnyt mistä oli kyse. Kova
halu töihin sai kuitenkin kiinnostumaan
ja lähdin katsomaan mistä on kyse, ker-
too Loukeinen. Hän kertoo kuitenkin läh-
teneensä mielellään mukaan, kun selvisi
mistä oli kyse.

 - Kyllä tämä varmaan on hyvä asia
pitkään työttömänä olleille. Sitä vieraan-
tuu eikä enää osaa mennä mestareilta
töitä kyselemään. Silloin toisen apu on
tärkeää, jatkaa Loukeinen.

Työttömänä hän ehti olla reilut puoli
vuotta, työpaikka löytyi Keikkalan avul-

la kuitenkin melkein heti.
- Ei tässä nyt ollut mitään suurempia

ongelmia, minä tiesin millainen ammatti-
mies tässä on kyseessä ja työmaan, jossa
hänen kaltaistaan ammattimiestä tarvit-
tiin, toteaa Keikkala.

Kentän tuntemus onkin hänen käsi-
tyksensä mukaan erittäin tärkeää tulok-
siin johtavassa työn etsinnässä. Hän itse
on ollut rakennusalalla 45 vuotta. Tänä
aikana työskaala on ulottunut timpurin
hommista yrittäjyyteen. Mukaan on myös
mahtunut opetusta ammattioppilaitok-
sessa. Rakennusala onkin näin tullut tu-
tuksi niin työntekijän, työnantajan kuin
kouluttajankin näkökulmasta. Työnetsi-
jänä hän on myös ollut tehokas: Keikkala
on onnistunut hankkimaan työpaikan
viidelle kymmenestä työnetsijäkokeilun
aikana työllistyneestä henkilöstä.

- Tämä ei ole massatyötä. Ei ole järke-
vää pitää samanaikaisesti kymmeniä asi-
akkaita. Pitää tietää mitä urakoitsijoille on
tarjoamassa, tuntea kaverit ja heidän tai-
tonsa, että osaa etsiä heille oikean työ-
maan. Yksilöllisyys on tässäkin tärkeää,
päättää Keikkala.

Teksti ja kuva
Jouko Keto

Tekevä -säätiö, tiedottaja

Erkki Keikkala ja Eero Loukeinen vaihtavat kuulumisia
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Päätösjuhlassa kokoonnuttiin jälleen
yhteiseen illanviettoon nuotiolle. Ohjel-
man päätteeksi juotiin juhlakahvit ja
nautittiin pöydän antimista.

Leirikuvia Leirikuvia Leirikuvia Leirikuvia Leirikuvia VVVVViririririron Pon Pon Pon Pon Petretretretretrulastaulastaulastaulastaulasta Kuvat ja teksti: Esko Jantunen

Perinteinen miesten leiri pidettiin jo kymmenennen kerran Virossa. Elokuun
kolmannella viikolla  23 miestä oli jälleen kokoontunut virkistymään kauniin
luonnon keskelle Jumalan Sanan ääreen. Leiri pidettiin jälleen Raplassa  Ahekon-
nun kylässä sijaitsevassa  Kristillisessä  Kodissa Petrulassa. Kehtnan, Jarvakan-
din ja Raplan alueella asuvat miehet tulevat vuosi vuodelta mielellään tähän kesän
kohokohtaan. Poikkeuksellisen kauniit ja helteiset säät kruunasivat leirin kai-
kinpuolista onnistumista.

Leirin ohjaajat yhteiskuvassa vasemmalta:
Raimo Oksa, Esko Jantunen, Erkki Arvaja,

Pekka Arposuo, Aarre Manninen, Ulla
Anttila, Juhani Eriksson ja Sakari Pihlaja.

Viisi kynttilää leirin päätöstilaisuuden
yhteydessä muistuttivat meitä elämän
katoavaisuudesta. Viisi toveria, jotka
olivat edellisen vuoden leirillä mukana
on poissa keskuudestamme.
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Puolimatkankotien kesäPuolimatkankotien kesäPuolimatkankotien kesäPuolimatkankotien kesäPuolimatkankotien kesä
oli lämmin ja leppoisaoli lämmin ja leppoisaoli lämmin ja leppoisaoli lämmin ja leppoisaoli lämmin ja leppoisa

Kesän lämmin aurinko näyttää rau-
hoittaneen puolimatkankotien elämää.
Kesä sujui leppoisasti, asukasvaihtu-
vuus oli pientä ja mainiot lomakelit mah-
dollistivat retkeilyn ja monista kesäisistä
rentoutuksista nauttimisen.

Etapin ”emäntä” Terttu Valkeinen
kertoo, että mitään sen kummempaa ei
Etapissa kesän aikana tapahtunut. Täl-
lainen kommenttihan merkitsee katulä-
hetystyössä yleensä aina sitä, että hyvin
ovat pullat uunissa.

”Mökillä käytiin, uitiin, ongittiin, sau-
nottiin ja lohilammikon lohia syötiin”,
Terttu tiivistää Etapin kesähuvit.

Yksi seitsemän vuotta Etapissa asu-
nut sai kaupungilta itsenäisen asunnon,
mutta muuten porukka totuttuun tapaan
pysyi Etapin kirjoilla. Mihinkäs sitä koto-
aan lähtisi? Hyvän kesän jälkeen syksyn
huipennukseksi tuli muutaman asukkaan
kanssa tehty retki Syysrasteille Laukaa-
seen.

”Nyt toisen kerran pidetyt syysrastit
olivat jälleen sellaiset, joissa sielu lepää.
Siellä tavattiin toisiamme tasa-arvoisina
niin, ettei kukaan ollut toista kummempi.

En ole vastaavaa missään muissa yhtei-
söjen tapaamisessa kokenut”, Terttu
Valkeinen hehkuttaa Syysrastien maini-
ota tunnelmaa.

Nurmelassa kesään kuului tavan mu-
kaan monia retkiä. Haapamäen veturi-
puisto yllätti monipuolisuudellaan, trial-
ajajat ihastuttivat taidoillaan Kotasen
alueella ja Keurusselän kesäteatterin
”Muhoksen mimmi” nauratti kaikkia.
Tikkakosken ilmailumuseon lentokonei-
ta tutkittaessa saivat nurmelalaiset miet-
tiä, miten heidän omat siipemme kanta-
vat.  Sallaajärven maisemissa kierrettiin
porukalla luontopolun.

Vesankajärvikin yllätti tänä kesänä
tarjoten antimiaan. Kampelaa ja haukea
nostettiin ylös virvelillä ja verkoilla, jo-
ten savustuspönttö sai kypsentää ahdin
antimia huomattavasti useammin kuin
edellisenä suvena.

Kalliomäen vastuunkantajaharjoitte-
lija Päivi Hakkaraisen mielestä kesä meni
oikein hienosti ja kukkulalla viihdyttiin.

”Mitään negatiivista kerrottavaa ei
todellakaan ole. Pari kertaa lämmitettiin
savusauna, asukkaat grillailivat makka-

Kesän iloja – Nurmelan ”Kune” ja saa-
lis Vesankajärvestä.

raa nuotiolla ja koko kesän meillä olivat
paikat täynnä ja sama porukka pysyi ta-
lossa. Jorma Soini vei kerran asukkaat
Leponiemeen saunomaan ja virkisty-
mään”, Päivi muistelee leppoisan kesän
viettämistä.
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                         Rakennusliike Jyväskuutiot OyRakennusliike Jyväskuutiot OyRakennusliike Jyväskuutiot OyRakennusliike Jyväskuutiot OyRakennusliike Jyväskuutiot Oy

 Tapionkuja 2 Tapionkuja 2 Tapionkuja 2 Tapionkuja 2 Tapionkuja 2
40270 PALOKKA40270 PALOKKA40270 PALOKKA40270 PALOKKA40270 PALOKKA

Gsm 050-3465723,Gsm 050-3465723,Gsm 050-3465723,Gsm 050-3465723,Gsm 050-3465723,
0500-6402460500-6402460500-6402460500-6402460500-640246

Havukkatie 4
41120 PUUPPOLA

puh/fax 014-3101 239
040-7366 732

                      Rakennusalan konsultointia
Jorma Jouhiaho Oy

          puh. 014-3101105
          gsm. 0400-540813
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       SÄHKÖURAKOINTI
   Tr – WATTI

     Marttilankatu 45
      40600 Jyväskylä
      puh. 014-211083
      gsm 040-514094

VIIKOTTAISET TILAISUUTEMME

Ti klo 19 Kristus keskellamme  - rukousilta
Su klo 11 Jumalanpalvelus
klo 18 Uuden elaman  - ilta

Palokassa, Olavanintie 1
Su klo l8 Usko & elämä  - ilta

ELÄ IHMEESSÄ - TAPAHTUMA 22. -26. 11
Itavaltalainen leipurimestari, karismaattinenjulistaja Erwin Fillafer
 Olet tervetullut!



Kantakaa
toistenne

kuormia, ja niin
te täytätte

Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti  4/2002 ilmestyy 16. päivänä  joulukuuta.
Aineistot lehteen 30.11. mennessä osoitteella Nurmelankuja 92,
41940 Vesanka tai nurmela@jyvaskylankatulahetys.fi

Jyväskylän
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä

0400-642442
www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

Toimitus
Erkki Arvaja
Eero Tolvanen
Jarmo Laakkonen
Esko Jantunen

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

♦♦♦♦♦ Palveleva kirpputori ♦♦♦♦♦
    Kankitien EkoCenter

Hinnat alkaen 2 i/kg
Avoinna Ma-Pe 9-17, la 10-13
Toiminnan tuotto menee
Jyvässeudun
asukkaiden auttamiseen

EkoCenter
Kankitie 10
40320 Jyväskylä
puh: 014-3101609, 0400-656613
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Kotokahvila
Enjoy in good company
Avoinna arkisin
klo 9-16
Kansainvälinen kohtaamispaikka Kauppatorilla
- hyvää kahvia ja teetä, sekä muita virvokkeita
- kansainvälisiä leivonnaisia, pikkupurtavaa
   ja kansainvälisiä erikoistuotteita

Meiltä löydät edullisesti:
- vaatteet, astiat, kirjat, huone-
kalut, jne

Meiltä myös luontoa säästä-
vät
tekstiiliuusiotuotteet:
- konepyyhkeet puhdistuk-
seen,
uusiovanut verhoiluun ja
askarteluun,
rakennuseristeet, öljynimey-
tysmatot, jne

♦♦♦♦♦EkoCenter—toimintaa♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦ihmisen ja luonnon hyväksi♦♦♦♦♦

Katulähetyskokous
La 21.9.  klo 18.00
Kivistön Työväentalolla.
- Juhani Eriksson, Aarre
Manninen, Esko Jantunen,
laulua, todistuksia.

Katulähetysilta
Su 22.9. klo 18.00
Helluntaiseurakunnan
toimintakeskus Toivonkulma
Olavintie, Palokka
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