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Emerituspiispa Yrjö Sariola
vieraili Kantiellä

A
nsaittuja eläkepäiviä viettävä piispa Yrjö Sariola

vaimonsa Anna-Maijan kanssa vierailivat toimin-
nanjohtajan  kutsumana Kankitiellä 2.9.2005. Kut-

su oli ollut kovin mieleinen ja piispa Yrjö Sariola kertoi
monesti ajatelleensa, miten mukavaa olisi päästä paikan
päälle tutustumaan yhdistyksemme tekemään katulähetys-
työhön, varsinkin kun katulähetystyö muuten on ollut hä-
nelle läheistä jo yli neljänkymmenen vuoden ajan.

Erkki Arvaja,  Erja Moisio-Santamaa ja allekirjoittanut
nautimme Sarioloiden kanssa päiväkahvit samalla, kun
Erkki esitteli toimintaamme PowerPoint esityksen avulla.
Sariolat olivat erittäin kiinnostuneita ja esittivätkin monia
täydentäviä ja keskustelua herättäneitä kysymyksiä.

Piispa oli yllättynyt toimintamme laajuudesta ja siitä,
kuinka saamme tämän kaiken pysymään kasassa. Samoin

hän oli kiinnostunut toimintamme taustoista ja yhdistyk-
semme taloudesta. Työmme sisältö ja yhdistyksemme ar-
vot saivat häneltä kiistattoman hyväksynnän.

Esityksen ja kahvien jälkeen siirryimme tutustumaan En-
siaskeleen puolelle ja esittelimme siellä heille vaatekierrä-
tyksen tiloja sekä Ensisuojan. Piispa oli yllättynyt asuinym-
päristömme viihtyisyydestä sekä talojen miellyttävästä ul-
konäöstä. Myös päiväkeskuksemme sai kehuja.

Piispa Yrjö Sariola sekä hänen vaimonsa Anna-Maija pi-
tivät näkemäänsä ja kuulemaansa hyvin vaikuttavana, ja he
toivottivat meille kaikille voimia ja siunausta kaikessa siinä,
mitä teemmekin. Näillä terveisillä jaksamme taas eteenpäin
kohti syksyn myrskyjä ja aurinkoisia päiviä…

Ville-Veikko Lampinen

Katulähetystyön sisältö ja yhdistyksemme arvot saivat piispalta kiistattoman hyväksynnän.
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Hartauskirjoitus

Mustaa valkoisella

Vanhurskaan polku on kuin

aamurusko...” Snl 4:18

Ennen kuin uusi päivä valkenee ja
aurinko nousee horisonttiin on aamu-
ruskon hetki. Taivaanranta punertuu
lämpimin värein. Ne ovat kuin säteitä
toisesta maailmasta – muistutus iankki-
suuden päivästä. Jokaisena aamuna ih-
miskunnan sielussa väreilee. Uusi päivä
on edessä. Jaksamista ja toivoa. Mutta
myös ikävää. Vanha päivä ja pimeä yö
ovat takana. Toisiko tämän uuden päi-
vän kaste aamuruskon helmasta minun
elämääni jotakin raikasta ja parempaa.
Olisiko noissa aamun ensisäteissä viesti
paremmasta tulevaisuudesta.

Kairos episkopos

Myös ihmisen hengellinen elämä
muodostaa kehityskaaren. Kaaren alku-

päässä on erityinen ajanjakso, jolloin
taivaalliset aamuruskon säteet alkavat
valaista ihmisen sisäistä maailmaa. Sil-
loin muut asiat ihmisen elämässä
muuttuvat toisarvoisiksi. Jumala an-
taa ihmisen nähdä jotakin itsestään ja
rakkaudestaan. Raamattu sanoo, että
Jumala itse vetää ihmisen sille paikal-
le, jossa ylipäätään on mahdollista
ymmärtää jotakin Kristuksen salai-
suudesta. ”Ei kukaan voi tulla minun

tyköni ellei isä häntä vedä.”

Tuon ajanjakson nimi on kairos
episkopos – etsikon aika. Se on aika,
jolloin Isä vetää ihmistä Kristuksen
luo. Sielua herätellään rakkaasti kuin
uinuvaa lasta: ”Heräjä sinä, joka nukut

niin Kristus sinua valaisee.” Se on kultaa-
kin kalliimpi aamuruskon hetki, jota ei
saa hukata sillä nyt taivas kutsuu pelas-
tuksen osallisuuteen. ”Kaikille, jotka ot-

tivat hänet vastaan hän antoi voiman tulla

Jumalan lapsiksi.”

Sinä joka olet tuossa lumoavassa
aamuruskon ajassa. Sielusi on herkis-
tynyt ja janoaa Jumalaa ja hänen lahja-
vanhurskauttaan. Rohkaisen sinua.
Ratkaise tiesi. Astu rohkeasti eteenpäin.
Tulet kokemaan mitä merkitsee psal-
min sanat ”pyhässä asussa sinun nuori vä-

kesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamurus-

kon helmasta.”

Esko Jantunen
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Pullakirkot

Ensaskel     Sunnuntai klo 11.30

04.09.05 Esko Jantunen
11.09.05 Raimo Kärki ja Rauno Kosonen
18.09.05 Eero Tolvanen
25.09.05 Mirja Salminen, Helvi Meriruoko
02.10.05 Juhani Eriksson, Leena Repo
09.10.05 Esko Jantunen
16.10.05 Mirja Salminen, Helvi Meriruoko
23.10.05 Kari Virtanen
30.10.05 Mikko Hokkanen, Riitta Lampila
06.11.05 Ari Viikki
13.11.05 Kalevi Tapper
20.11.05 Erkki Meskanen ja Esko Jantunen
27.11.05 Kari Virtanen
04.12.05 Mikko Hokkanen, Riitta Lampila
11.12.05 Raimo Kärki ja Rauno Kosonen
18.12.05 Kari Virtanen

Takalaiton   Sunnuntai klo 13.30

04.09.05 Harri Nordlund
11.09.05 Raimo Kärki ja Rauno Kosonen
18.09.05 Eero Tolvanen
25.09.05 Kari Virtanen
02.10.05 Juhani Eriksson, Leena Repo
09.10.05 Harri Nordlund
16.10.05 Mirja Salminen, Helvi Meriruoko
23.10.05 Kari Virtanen
30.10.05 Mikko Hokkanen, Riitta Lampila

06.11.05 Ari Viikki
13.11.05 Harri Nordlund
20.11.05 Erkki Meskanen
27.11.05 Kari Virtanen
04.12.05 Mikko Hokkanen, Riitta Lampila
11.12.05 Petri Arho
18.12.05    Kari Virtanen /Pullakirkkopalaveri 14.30

Nurmela    Tiistai klo 18.00

06.09.05 Mikko Hokkanen
12.09.05 Ari Saatola
20.09.05 Kyösti Florin
27.09.05 Esko Jantunen
04.10.05 Raimo Oksa
11.10.05 Mikko Hokkanen
18.10.05 Ari Saatola
25.10.05 Kyösti Florin
02.11.05 Eero Tolvanen
08.11.05 Esko Jantunen
15.11.05 Juhani Eriksson
22.11.05 Mirja Salminen, Helvi Meriruoko
29.11.05 Petri Arho
06.12.05 Ari Saatola
13.12.05
20.12.05 Mikko Hokkanen

Salmiranta   Tiistai klo 18.00

06.09.05 Esko Jantunen
12.09.05 Harri Nordlund
20.09.05 Eero Tolvanen
27.09.05 Kalevi Tapper
04.10.05 Esko Jantunen
11.10.05 Harri Nordlund
18.10.05 Mirja Salminen, Helvi Meriruoko
25.10.05 Riitta Lampila
02.11.05 Raimo Kärki, Rauno Kosonen
08.11.05 Juhani Eriksson
15.11.05 Eero Tolvanen
22.11.05 Kalevi Tapper
29.11.05 Esko Jantunen
06.12.05 ITSENÄISYYSPÄIVÄ/ EI
13.12.05 Riitta Lampila
20.12.05 Petri Arho

Puheenjohtaja
Pekka Arposuo
Yrittäjä
Huoltokuja3,
40800 Vaajakoski
Puh.  0400-849 710
pekka.arposuo@
jyvaskylankatulahetys.fi

Varapuheenjohtaja
Mirja Salminen
Leipuri

Hallitus 2005
Karsikkotie 3 D 56, JKL
puh. 014-271 465
elamatie@dlc.fi

Artturi Anttila
Eläkeläinen
Helokantie 7 B 27, JKL
puh. 040-779 5685
artturi.anttila@jyvaskylan-
katulahetys.fi

Ahti Jylänki
Rakennusmestari
Uunitie 5,
40930 Kinkomaa

Helena Kusmin
LTO/projektisihteeri
Saukkolahdentie 6,
41860 Rannila
014-828 422, 050 3031 532
hkusmin@jkouke.fi

Lea Pietiläinen
Diakonissa
Jyväskylä
Puh.050-5497027
lea.pietilainen@evl.fi

014-3742235,
044-0244532
jylangit@surfeu.fi

Ari Hakkarainen
Päihdetyöntekijä
Kalliokummuntie 13 A 3,
40800 Vaajakoski
050-383 4633

Sami Viinikainen
Palveluohjaaja
Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
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Katulähetyksen kesäpäivät

Kuopiossa 5 – 7.8.2005
� Katulähetysliiton valtakun-

nallisia 60. kesäpäiviä vietettiin

Kuopiossa Pohjois-Savon opis-

tolla. Päivien teema: Näky ja

kutsumus liittyvät työmme

perustehtävään.
Katulähetysliiton puheenjohtaja, ro-

vasti Jorma Osari totesi puheessaan,
että Kuopion Katulähetys ry oli nyt 10.
kerran vastuussa liiton kesäpäivien jär-
jestämisestä. Se näkyi hyvin toimivana
kokonaisuutena, jossa eri palaset lok-
sahtivat paikoilleen saumattomasti.
Jorma kysyi onko kenties joku nous-
sut Kuopion torniin ja katsellut sieltä
avautuvaa näkymää. Kallavesi saari-
neen, niemineen ja kimaltelevine vesi-
neen antaa kauneintaan.

Tornista saa elämyksen siitä, mitä
Luojamme on tehnyt ja lahjoittanut
ihmiselle. Psalminkirjoittajakin huo-
kaa … ”Kun minä katselen sinun tai-
vastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja
tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä
on ihminen, että sinä häntä muistat, tai
ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?”
(Ps. 8:4-5).

Tässä ihmispolo saa kokea Jumalan
hyvyyden, että hän pitää minustakin
huolen mutta silti samaan aikaan saa
tuntea oman raadollisuutensa. Sinä ih-
mispoloinen olet epäonnistunut siinä
tehtävässä mihin sinut lähetettiin. Me
katulähetystyötä tekevät, saamme ko-
kea ihmisen raadollisuuden niin lähel-
tä ja niin syvältä, että kun katselemme
näitä näkyjä, tuntuu kuin ne tulisivat yhä
painavimmiksi ja painavimmiksi. Raa-
matun profeettoja sanottiin näkijöik-
si. Jesaja, yksi suurimpia heistä oli kor-
kealla vuorella ja kuuli ylistyksen, silloin
hän huusi:

”Voi minua, minä hukun”. Profeet-
takin koki Jumalan läsnäolon niin polt-
tavana kokemuksena, että hän hukkuu
hänen suuruutensa ja pyhyytensä alle.
Silti me saamme Jeesuksen täytetyn
työn vuoksi jättää itsemme hänen ar-
monsa varaan ja tämä armo kantaa
meitä syntisiä.

Vuosikokous

Kuten tapana on, niin näilläkin ke-
säpäivillä pidettiin liiton vuosikokous.
Siihen kuului edellisen vuoden täydel-
linen selvitys toimintakertomuksen ja
tilien osalta. Kokous hyväksyi kyseiset
asiapaperit, kävi läpi toimmintasuun-
nitelman, joka myös hyväksyttiin, jonka
jälkeen päästiin puheenjohtajan valin-
taan. Hyvän yksimielisyyden vallitessa,
rovasti Jorma Osari jatkaa Katulähe-
tysliiton puheenjohtajana vuonna
2005. Jorman sydän on avoin katulä-
hetystyölle ja hänen persoonastaan
välittyvä rakkaus vähäosaisia ihmisiä
kohtaan on koettu niin syvän lämpi-
mänä, että valinnasta ei noussut min-
käänlaista vastahankaista keskustelua.
Jorma kiitti valinnasta nöyrästi.

Kuuliaisuuden siunaus

Näiden kesäpäivien pääpuhujaksi oli
kutsuttu eläkkeellä oleva rovasti Risto
Santala. Risto on tehnyt elämäntyönsä
Israelissa, Suomen lähetysseuran lähet-
tinä. Hän piti raamattutunnin otsikon
mukaisesta kuuliaisuuden siunaus ai-
heesta. Risto ammentaa  juutalaisuuden

lähteestä, nostaen sieltä esille uskom-
me juuret, Herramme ja Vapahtajam-
me Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen.
Ristolla on elämäntyönsä kautta ja hep-
reankielen taitajana ollut mahdollisuus
tutustua rabbiinisiin juutalaisiin tekstei-
hin sekä keskustella aikamme rabbien
kanssa. Juuri sen vuoksi hänen sano-
mansa on painavaa kuultavaa.

Erityisesti Vanhasta Testamentista
nouseva Messiaskuva on meitä tämän-
kin ajan kristittyjä innoittava näkökul-
ma. Meidän on vaikeampi löytää ilman
apua Vanhasta Testamentista juutalais-
ten odottamaa Messiasta, sillä hänet on
kuvattu Vanhaan Testamenttiin mo-
nin salanimin. Tätä salaisuuden verhoa
Risto on avannut meille suomalaisille-
kin kuulijoille ja lukijoille.

On syytä mainita että Risto on kir-
joittanut useitakin kirjoja, joista Kris-
tinuskon juuret I ja II lienevät yksi hä-
nen pääteoksiaan. Risto perheensä
kanssa on kokenut myös syvän surun,
heidän nuoren poikansa kuoltua Israe-
lissa lähetystyön aikana. Näistä tapah-
tumista syntyi teos ”Pieni astia pyhällä
maalla”. Siitä on otettu useita painok-
sia. Myös apostoli Paavalista Risto on
julkaissut oman teoksensa.

Katulähetyspäivien aiheena oli Näky ja kutsumus.
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Sanan ja musiikin ilta
Tuomiokirkossa

Kuopion komea tuomiokirkko kau-
niilla mäellä kokosi ison joukon meitä
katulähetysihmisiä yhteen, viettämään
pääjuhlaa. Esko Konttisen juontama-
na, ilta pysyi raameissa ja ohjelma saa-
tiin vietyä läpi asiallisesti.

Jarkko Maukonen bändeineen vas-
tasi musiikista. Heidän lisäkseen Si-
mcha-ylistyslauluryhmä Ossi Ikosen
johdolla varmistivat, että evankeliumin
kallisarvoinen kutsu soi tässäkin salis-
sa meille kaikille syntisille.

Vuosi toisensa jälkeen tämä juhla on
saanut olla meitä yhdistämässä, lujitta-
massa ja siunaamassa siihen tehtävään
johon meidät on kutsuttu. Pysykääm-
me uskollisina ja kuuliaisina sille tehtä-
välle, niin Jumalan siunaus voi olla pääl-
lämme. Työ on raskasta ja pimeyden
valtojen voima on konkreettinen, tais-
telu henkivalloista on todellisuutta ka-
tulähetystyössä erityisesti. Siksi on hyvä,
että voimme välillä virkistyäkin yhdes-
sä.

Yleistä

Päivillä puhuivat myös kuntoutusko-
din johtaja Jorma Huusko aiheesta
”Näky ja kutsumus”, Työterapinen
yhdistys ry:stä Pekka Kortelainen ai-
heesta ”Asunnottomuuden ja syrjäyty-
misen ehkäisy”, Kriminaalityön sihteeri
Sami Puumala aiheesta ”Koulutus
työnäyn ja kutsumuksen tukena”  ja
Vankilapastori Jouko Koistinen sa-
masta aiheesta. Kuopion Katulähetys
ry on vastannut liiton kesäpäivien jär-
jestämisestä jo 10 eri kertaa, joten hei-
dän kokemuksensa ja ammattitaiton-
sa antoi näillekin päiville turvallisen
pohjan. He järjestivät myös bussikier-
roksen Kuopiossa kahdella eri bussil-
la. Näin osallistujat saivat väläyksen tästä

Kallaveden rannoilla sijaitsevasta kau-
niista kaupungista. Liiton kesäpäivistä
on tullut tärkeä yhdistävä tekijä päih-
desektorilla Suomessa. Niin työnteki-
jät kuin päiville tulleet ”asiakkaatkin”,
saavat kohdata toinen toisensa virkis-
tävässä ympäristössä.

Juhlamessu ja päätöstilaisuus

Perinteen mukaisesti, päätösmessu
pidettiin tällä kertaa Alavan kirkossa.
Se alkoi katulähetystyöhön siunattavi-
en siunauksella, jonka toimitti rovasti
Jorma Osari avustajien kanssa. Tämän
jälkeen oli jumalanpalvelus ja ehtoolli-
seen mahdollisuus. Juhlasalissa julkistet-
tiin seuraavien talvipäivien pitopaikka,
joka on Uudessakaupungissa 10. –
12.2.2006. Siellä ystävät tapaamme

seuraavan kerran. Päätöstilaisuuden
musiikista vastasi Vehnänjyvä-yhtye.
Lähtösiunauksen suoritti Jorma Osari
ja päätteeksi veisattiin virsi 339.

Onnistuneiden päivien järjestäjinä toi-
mivat Kuopion Katulähetys ry, Kuo-
pion Vankien Ystävät, Suomen Katu-
lähetysliitto, Pohjois-Savon Kansanlä-
hetys, Kuopion ev.lut.seurakunnat ja
Pohjois-Savon Opisto.

Seppo Riikonen

Jyväskylän Katulähetyksestä katulähtystyöhän siunattiin Leena Repo.

Jyväåskylästä päivillä olivat mukana vas. Sakari Pihlaja, Kaarina Pihlaja, Leena
Repo ja  Helvi Meriruoko.
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� Toukokuun 23. päivänä

2005 kokoontui 27 hengen

joukko Kankitien konferenssi-

keskukseen (parakkiin)  viettä-

mään Irene Hämäläisen kol-

mansia läksiäisiä Katu-

lähetykseltä.
Irene on ollut  yksi yhdistyksemme

ehdoton väriläiskä joka ei jätä ketään
kylmäksi. Irenen mielestä hän kuuluu
niihin tavallisiin ihmisiin, jotka häärivät
ja pyörivät yhdistyksessämme. Jotain
Katulähetyksessä täytyy olla, joka saa
Irenen kaltaisen ihmisen tulemaan tän-
ne töihin, jos ei palkalliseksi niin sitten
vapaaehtoiseksi tai päinvastoin. Nyt
Ireneltä päättyi palkallinen kahden vuo-
den jakso. Kaksi aiempaakin jaksoa
olivat kaksivuotisia ja aina siinä välissä
vapaaehtoinen rupeama. Kuka tämä
Irene oikein on? Kurkistetaanpa hie-
man syvempää.

Karjalasta kajahtaa

Isän puolelta Irenen suku on Sorta-
valan Mäkriän kylältä läheltä Aunuk-
sen rajaa. Isä kävi venäjänkielisen kan-
sakoulun ja puhui tietenkin paitsi ve-
näjää myös Karjalan kieltä. Yhä tänä-
kin päivänä sukulaisia löytyy rajan ta-
kaa samoilta seuduilta ja kauempaakin

aina Siperiaa myöten. Irenen isällä oli
kova tausta kuten niin monella muul-
lakin levottomuuksien aikoina. Hänkin
koki karkotuksen ja vankeuden Sipe-
riasta josta karkasi ja jalan vaeltaen tuli
Suomen puolelle. Se oli rohkea ja pe-
räänantamaton teko. Sisukkuutta siis
suvusta löytyy. Äidin täti ajautui Ruot-
siin asumaan ja isä löysi aikoinaan puo-
lison Suomesta ja asettuivat Jyväsky-
lään.

Isä oli ortodoksi ja äiti luterilainen,
mutta perheessä vaalittiin voittopuoli-
sesti ortodoksisia tapoja. Irenen isä oli
nuoruudessaan vuoden päivät ennen
sotia Laatokan Valamon luostarissa
oppipoikana. Hän puntaroi mielessään
mahdollisuutta noviisiksi ryhtymistä
sekä sitä kautta munkkiuden kovaa kil-
voituselämää. Jos näin olisi käynyt,
emme tuntisi Ireneä. Meille onneksi isä
lähti pois luostarista ja ryhtyi myöhem-
min yrittäjäksi.

Kun luostari myöhemmin muutti
Uuteen Valamoon Heinävedelle, siel-
tä vieraili silloin tällöin Irenen kotona
pitkäpartainen kaavussa kulkeva mies,
josta naapurin lapset kyselivät, että
miksi teillä käy tuo oikea joulupukki?
Hän osoittautui munkki Savva´ksi, jon-
ka hauta löytyy tänä päivänä Heinäve-
den luostarin mailta.

Lapsuus ja nuoruus

Irenen isä rakensi Jyväskylään Vella-
monkadulle omakotitalon, joka val-
mistui vuonna  1946. Jo  sitä ennen
pappa ja mummo olivat tulleet myös
Jyväskylään. Nyt he pääsivät kaikki
tuon talon suojiin. Isän yrittäjän ura  al-
koi tuon talon pihamaalla olleessa ra-
kennuksessa, jossa alkoi valmistua ken-
kiä, joita hän sitten kävi markkinoimas-
sa mm. torilla.

Lapsuuden perhe oli suuri, 11 lasta
käsittävä iso katras, josta kaksi kuoli-
vat aika nuorina. Siinä kyydissä Irenel-
lä oli vain yksi sisko, joten poikain
panssa luonto kouliutui kestämään kai-
kenlaista. Irene kävi kansakoulun  Gyg-
naeuksen koululla ja keskikoulun jäl-
keen päätyen kauppaopistoon ja siel-
tä yhteiskuntaopin merkonomiksi.

Nekkula ja Katulähetys

Vähänkin vanhemmat jyväskyläläiset
muistavat Velj. Nekkulan kenkäkau-
pan. Sen perustivat Irenen veljet, jat-
kaen näin isän viitoittamaa uraa. Sieltä
Irenelle aukeni työpaikka myyjänä,
osittaisena kirjanpitäjänä sekä kassavas-
taavana. Tätä kesti kahdeksan vuotta.

Kankitien Grand Old Lady

Irene Hämäläinen.
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Kuvasatoa Ensiaskeleen 10-vuotisjuhlista

Avioiduttuaan Irene jäi hoitamaan kotia
ja lapsia. Katulähetykselle Irene on teh-
nyt töitä kolme kahden vuoden jaksoa,
ollen niiden välissä myös vapaaehtoi-
sena työntekijänä. Irene kertoo tykän-
neensä työstä täällä. Hänen mielestä on
tärkeää, että ihmisille järjestyy työpaikka
meiltä. Hän tähdentääkin kaikille työ-
tovereille, että teidän tulee arvostaa
työtä. Tämä työ pitää ottaa vakavasti
ja vastuullisesti. Irene haluaa korostaa,
että työpaikan arvo ihmiselle on tär-
keä, eikä Katulähetyksen tarjoama työ
ole yhtään sen vähempiarvoista kuin
muidenkaan. Katulähetys antaa mah-
dollisuuksia ihmiselle uuteen nousuun
elämässä. Se on tärkeää. Vielä hän sa-
noo, että meillä saman arvoisuus työn-
tekijöiden kesken nostaa yksilön iden-
titeettiä ja itsetuntoa.

Omalta kohdaltaan Irene kertoo
voivansa myöntää virheensä avoimesti
ja työskentelee mielellään kaikissa työ-

vaiheissa muiden kanssa eikä halua
vetäytyä vanhemman tekijän arvok-
kuuden taakse.

Ihminen tärkeä

Irenen tähtihetkiä elämässä on ollut
molempien tyttärien syntymät sekä hei-
dän kehitysvaiheissaan eläminen.

Hyvin sukurakkaana myös suvun
muut lapset ovat lähellä sydäntä. Se on
elämän suola. Tyttärien  lakkiaiset esi-
merkiksi olivat isoja juhlia perheen si-
sällä. Samoin Katulähetyksen päihtei-
tä käyttävät ihmiset ovat lähellä Irenen
sydäntä.  Irene haluaa korostaa, että
hänen taustassaan ei ole päihdeongel-
mia, joten siltä osin hän tulee täysin ter-
veestä ympäristöstä. Ehkä osin siksi
hänellä riittää voimia ja ymmärrystä
myös huono-osaisia ihmisiä kohtaan.
Juomaton päivä Katulähetyksen asiak-

kaalle on myös Irenelle ilon päivä. Sitä
hän haluaa tukea ja vahvistaa aina kun
voi. Äidin kuolema vasta Irenenen
ollessa 13 vuotias  sekä pikkuveljen ja
Isän kuolemat olivat hyvin raskaita läpi
elettäviä aikoja.

Äidin kuoleman yhteydessä hän vietti
Ruotsissa tädin luona kuukauden.
Huumori on kuitenkin Irenellä pinnas-
sa ja liekö Karjalan peruja? Siis geeneis-
sä. Tämä on se puoli johon Katulähe-
tyksen työntekijät Irenessä ennen kaik-
kea törmäävät. Iloisuus, pilke silmäkul-
massa ja jekut mielessä, siinä elämän
eliksiiriä vaikka muille jakaa. Vaikka
Irene nyt lähti, replikoinnista paljastuu
että täältä tullaan elämä, jopa jo huo-
menna vapaaehtoisena valmistelemaan
Muuramen uuden päiväkeskuksen ava-
jaisia.

Seppo Riikonen
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Muurameen uusi päiväkeskus
� Muuramen toiminta laajeni.

Katulähetys sai uudet  päivä-

keskustilat, kirpputorin, keittiön

ja työhuoneen hyväkuntoisesta

kiinteistöstä. Kumppaneina

Muuramen kunnan lisäksi ovat

Sininauhaliiton M20 projekti ja

Muuramen seurakunta.

Kesä koitti hyvissä merkeissä, sillä
kaivatut laajemmat tilat katulähetystyöl-
le saatiin Muuramessa 2.6., kun yhteis-
työkumppaneiden edustajat, Katulähe-
tyksen väki ja muut vieraat kokoontui-
vat uuteen toimintakeskukseen juhli-
maan paikan avajaisia. Tätä ennen päi-
väkeskustyötä oli tehty hyvin ahtaassa
rivitaloyksiössä, joka ei pystynyt palve-
lemaan asiakkaita riittävästi. Nyt tilat
on avarat ja siistit ja johon asiakaiden
on helpompi tulla nauttimaan päivän
lounas, tapaamaan toisiaan tai tutki-
maan kirpparin löytöjä.

Seurakunnan tervehdys

Muuramen kirkkoherra Simo Lam-

pela avasi tilaisuuden kertomalla siitä,
kuinka edellisessä päiväkeskuksessa,
Muuramen Kettulassa kaivattiin isom-
pia tiloja. Näin ihmisten kohtaamises-
ta tulee todempi asia. Hän viittasi evan-

keliumissa siihen, kun Jeesus tuli Jeri-
koon. Hän kutsui Sakkeusta, juuri sitä
mikä oli kadonnut, mikä oli erillään
muista. Sakkeuksen eristäytyneisyys
johtui osin kateudesta häntä kohtaan.
Hän kuitenkin halusi päästä takaisin
yhteyteen ihmisten ja Jumalan kanssa.

Mekin täällä teemme samaa, jotta
yhteys takaisin ihmisiin, takaisin per-
heeseen, takaisin eheyteen olisi edes
vähän lähempänä. Parhaiten se lähtee
Jeesuksen kohtaamisesta, hänen joka
voi eheyttää rikkoutuneen ihmisen. Tä-
män jälkeen Simo Lampela toivotti siu-
nausta uusille tiloille, toivotti voimia
työlle ja siunasi tämän kodin, siellä vie-
railevat ihmiset ja työntekijät.

Muuramen kunnan tervehdys

Muuramen kunnan sosiaalijohtaja
Kari Jaatinen käytti puheenvuoron
kunnan ja sosiaalitoimen puolesta, ker-
toen hieman päihdetyön historiasta
kunnassa. Kari kuvaili aikaa n. 2,5 v.
sitten, kun kunnan päihdetyön ohjaus-
palvelut alkoivat kunnan omana työ-
nä. Siitä yhteistyö syveni Kettuloiden
asuntolatalojen (2 kpl)  vuokraamiseen
ja Kettula II:n talossa olleeseen pieneen
päiväkeskustilaan.

Nyt on tultu isoihin, hyviin tiloihin.

10-vuotta sitten oli vain parakit, eikä
paljoakaan päihdetyötä kunnassa teh-
ty. Noin 1,5 v. sitten päihdetyö heräsi
henkiin kunnassa uudella tavalla, kun
yhteistyö Jyväskylän Katulähetyksen
kanssa käynnistyi. Nyt astutaan koko-
naan uuteen vaiheeseen. Kari kiitti seu-
rakuntaa, Sininauhaliittoa, Katulähetys-
tä ja heiltä erityisesti Terttu Valkeista,
joka on ollut kehittämässä tämän uu-
den keskuksen käynnistymistä.

Sininauhaliiton tervehdys

Projektityöntekijä Hannu Rutanen

toi tilaisuuteen Sininauhaliiton tervei-
set. Hän kertoi Sininauhan M20 pro-
jektista, jonka idea on nimensä mukai-
sesti toteuttaa tämän kaltaista päiväkes-
kustoimintaa 20 maakuntaan Suomes-
sa. Päihdehaittoja ehkäisevänä työnä
lähialueella muualla työtä tehdään Ää-
nekoskella ja Jämsässä sekä Saarijärvel-
lä työ on kehityksen alla. Viime vuosi-
en viinan hinnan alentuminen on lisän-
nyt päihdehaittoja. Kohderyhmänä
työlle on entiset suurkuluttajat.

Tämän tyyppistä kristillistä päihde-
työtä on perustettu Suomeen 14 päi-
väkeskukseen ja 25 kuntaa on siinä
mukana. Osa seutukuntina. Rahoitus
hoituu Ray:n kautta, jota Sininauhaliit-

Muuramen uusi päiväkeskus sijaitsee Kenttätie 3:ssa.
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to hallinnoi. Käytännössä paikallisyh-
distysten avulla työ tuodaan kenttäta-
solle. Täällä Muuramessa Jyväskylän
Katulähetys maksaa palkat, kun muu-
alla ne tulevat Ray:ltä. Sininauha järjes-
tää koulutuksia ja tapaamisia. Täällä
Muuramessa paikallinen toimija on
vahvempi kuin muualla Suomessa.

Tämän työn ajatuksena on perustaa
toimintayksikköjä lähelle päihdeongel-
maisia, mutta työtä tehdään muualla-
kin, kuten kodeissa jne. Vapaaehtois-
ten rooli on tärkeä. Keskeistä on hen-
kisen ja hengellisen tuen saanti. Näitä
vahvistaa peseytymisen ja vaatehuollon
mahdollisuus osana ihmisen kokonais-
valtaista hyvinvointia. Kehittämistoi-
minta on keskeistä. Hannu totesi, että
nämä Muuramen päiväkeskuksen tilat

on M20 hankkeen parhaat tasoltaan.
Paikan valinta on todella onnistunut.

Oman yhdistyksen tervehdys

Jyväskylän Katulähetyksen toimin-
nanjohtaja Erkki Arvaja iloitsi avaus-
sanoissaan kunnan ja seurakunnan
kanssa näistä uusista tiloista ja oli ylpeä
mitä on saatu aikaan. Hän myös kiitti
Terttu Valkeista hyvästä työstä. Katu-
lähetyksen periaate on kantaa toinen
toisemme kuormia. Jokainen Muura-
melainen on tervetullut tänne.

Erkki jätti haasteen kehittää paikkaa
yhä paremmaksi. Työttömyysprosentti
on vielä 15 – 16% tasoa, joten voisi
olla mahdollista käyttää paikkaa esi-
merkiksi työharjoittelupaikkana. Tert-

tu Valkeinen toivoi omassa puheen-
vuorossaan, että tästä paikasta tulisi
Muuramelaisten olohuoneen jatke.
Että tämä olisi paikka työharjoittelijoil-
le, työkokeilussa mukana oleville ja va-
paaehtoisille.

Vaate- ja muita lahjoituksia otetaan
vastaan kirpputorille, mutta ei huone-
kaluja. Päiväkeskuksessa on tarjolla
edullinen lounas. Työntekijöinä on
puolipäiväinen vastaava, yksi yhdistel-
mätuella, yksi työelämän valmennuk-
sessa ja yksi kiinteistönhoitaja, joka
valvoo myös Kettuloiden kahta rivi-
taloa. Päiväkeskus on avoinna ma-
perj. klo 10 – 16.

Seppo Riikonen

Syysrastit Kiponniemessä 26.-28.8.2005

Sininauhaliiton ja jäsenyhdistysten jär-
jestämät syysrastit pidettiin tänä vuonna
Keski-Suomessa, Kiponniemessä.

Ohjelmasta vastasivat mm. Armahdetut
lauluryhmä Olli Mäen johdolla.  Pääluen-
not piti terapeutti Seppo Jokinen. Aihee-
na oli ikävä.
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Katulähetys ja kaupunkiseurakunta

yhdistivät ruoanjakotoimintansa
� Jyväkylän Katulähetys ja

kaupunkiseurakunta yhdistivät

ruoanjakotoimintansa ja avasivat

elokuun alussa yhteisen Jokapäi-

väinen Leipä -nimisen ruoka-

pankin Jyväskylässä. Uuden

ruoanjakopisteen toiminta perus-

tuu kuivamuonasta koostuvaan

EU- ruokaan ja kauppiailta sekä

leipomoilta saatuihin

lahjoituksiin.
- Tällä hetkellä säännöllisiä lahjoitta-

jia on kymmenen, joista kahdeksan on
kauppaliikkeitä ja kaksi leipomoa. Suu-
rin yksittäinen lahjoittaja on Lidlin kes-
kusvarasto, kertoi Jyväskylän Katulä-
hetyksen toiminnanjohtaja Erkki Ar-

vaja uuden toimipisteen vihkiäisissä.
Arvajan mukaan ruoan lahjoittajia

on tulossa enemmänkin, kunhan kaik-
ki saadaan vakuuttuneiksi siitä, ettei
kylmäketju katkea missään vaiheessa
eikä viimeisen päivän ylittäneitä elintar-
vikkeita jaeta eteenpäin.

Ruoka-avun jakoperusteet
ovat tiukentuneet

Yhdistymisen myötä ruoka-avun ja-
koperusteet ovat jonkin verran tiuken-
tuneet. Kaikki apua hakevat haastatel-
laan ja heidän taloudellinen tilanteensa
selvitetään. Haastattelun perusteella
hakijalle myönnetään ruokaseteli mak-
simissa kuudeksi kuukaudeksi. ruoka-
setelillä saa noin 20 euron arvoisen
ruokakassin joka toinen viikko. Mah-
dolliset väärinkäytökset estetään sillä,
että kaikkien ruokakassin hakijoiden on
todistettava henkilöllisyytensä avustus-
ta hakiessaan.

Jokapäiväinen Leipä ruokkii kuu-
kausittain noin 3000 ihmistä ja se on
yksi maamme suurimmista yksittäisis-
tä avustuspisteistä.

Jokapäiväinen leipä-projektin yhte-
ydessä avattiin myös yhdistyksen nel-
jäs kirpputori, joka on avoinna ma-pe
klo 10-14.

Ilkka Partanen

Jokapäiväinen Leipä jakaa ruokakasseja päivittäin noin 80-100 ihmiselle.

Uusien tilojen avajaisissa Samonkatu 5:ssä oli mukana myös kapunginjohtaja
Markku Anderson

Jokapäiväinen leipä-projekti työllistää yhteensä seitsemän henkilöä.
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1 Kun 17:10-16
Sarpatin leski

Hyvät ystävät, tämä vanhan testa-
mentin kertomus jauhoruukusta joka
ei tyhjentynyt on aina ollut mielestäni
kuvaus Jumalan siunauksesta ja jaka-
misesta. Köyhä leski olisi kuollut poi-
kansa kanssa nälkään jos hän ei olisi
uskaltanut heittäytyä Jumalan siunauk-
sen varaan ja ensin jakaa.

Luterilaisessa rukousnauhassa on
kaksi rakkauden punaista helmeä.
Ensimmäinen muistuttamassa Juma-
lan rakkaudesta, jota hän on osoitta-
nut ja osoittaa meille ja toinen rakkau-
desta jota osoitamme toisillemme.
Helminauhaan liittyvissä meditaatioissa
ensimmäisen punaisen helmen kohdal-
la saamme kauniin hedelmän elämän
puusta ja rukoilemme “Herra, kukaan
ei voi rakastaa minua niin kuin sinä ra-
kastat”.

Toisen punaisen helmen meditaati-
ossa saamme kauniin hopeisen veitsen
ja enkeli sanoo meille “Jaa nyt omas-
tasi toisille”. Ja me halkaisemme hedel-
män ja jaamme toisille ja niin kaikki
saavat. Ja me rukoilemme: “Jumala tee
minusta hyvä ihminen. Niin kuin sinä
rakastat anna minun rakastaa, niin kuin
sinä lohdutat anna minun lohduttaa.”

Olemme heittäytymässä tyhjenty-
mättömän jauhoruukun – Jumalan siu-
nauksen varaan. Olemme opettele-
massa jakamista. Täällä Suomessa
useimmiten annamme liiastamme, sil-
ti on joskus vaikea jakaa ja uskoa, että
itsellekin jää. Tuo rukous, Jumala tee
minusta hyvä ihminen – on vaikea
rukous. Kuinka olen hyvä, mutta en
alista tai kohtele köyhempiä ja nälkäi-
siä veljiäni ja sisariani “armollisesti”?
Sitäkin opettelemme – kohtaamista
kasvokkain, silmiin katsoen.

“Anna meille meidän jokapäiväinen
leipämme” – rukoillaan Isä meidän

Jokapäiväinen leipä - ruokapankki

rukouksessa. Tuo “jokapäiväinen” on
tarkoitettu jokaiselle päivälle, mutta se
on myös “huomisen” leipää. Ja “Huo-
misen” leipä on taivaan leipää, jota
Kristus itse jakaa meille. Kun olemme
heittäytyneet Jumalan siunauksen va-
raan, leipä on kuin mannaa erämaassa
vaeltaville – ravintoa jokaiselle päiväl-
le ja luottamusta siihen, että huomen-
na saamme sitä lisää.

Kun jokainen ottaessaan katsoo, että
hänen takanaan jonossa olevalle jää jo-
tain otettavaa, ruokaa riittää kaikille.
Silloin jakamisessa toimii Jumalan siu-
naus.

Vanhassa kelttiläisessä rukouksessa
sanotaan:

Kosketa leipää hellästi.
Älä työnnä sitä syrjään,
älä hyljeksi sitä.
Leipää pidetään usein
itsestään selvänä.
Leivässä on niin paljon kauneutta,
Auringon ja maaperän kauneutta.
Tuuli ja sade ovat sitä hyväilleet,
Kristus on sen siunannut.
Kosketa leipää hellästi.

Rukous 1.8.2005

Jumalamme ja Luojamme. Sinun
siunauksesi varassa me elämme.

Me tuomme sinun eteesi, Herra,
Kansojen ja kansakuntien vastoin-

käymiset ja vaarat.
Tuomme eteesi Nigerin nälänhädän.
Vankien huokaukset,
jälkeenjääneiden surun,
Muukalaisten tarpeet,
uupuneiden huolet,
Ikääntyneiden heikkenevät voimat.
Herra, vedä puoleesi jokaista
Jeesuksen Kristuksen tähden.

Anna siunauksesi virvoittaa kaikkia,
jotka työskentelevät täällä Ruokapank-
ki – Jokapäiväinen leipä uudessa toi-
mipisteessä. Anna meille viisautta ja
taitoa hoitaa tätä tehtävää. Anna yhteis-
työn henki ja työn iloa. Jumala, anna
meille voimia ja kestävyyttä, että jak-
saisimme uskollisesti hoitaa tätä meil-
le uskottua tehtävää.

Herra “sinun omastasi me annam-
me”, anna kaiken täällä jakamamme
koitua siunaukseksi ja hyväksi heille,
jotka hakevat täältä apua. Anna meille
oikea auttamisen ja tukemisen lahja,
että osaisimme tukea, lohduttaa, aut-
taa ja jakaa kasvoista kasvoihin, sydä-
mestä sydämeen. Siunaa kaikkien täällä
käyvien elämä.

Sinua, kaiken hyvän lahjoittajaa, me
kiitämme ja ylistämme nyt ja aina Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen tähden.
Aamen

Tilojen

siunaus

1.8.2005

Ruokapankki - Jokapäiväisen leivän uudet toimitilat siunasi käyttöön Jyväskylän
kaupunkiseurakunnan  pastori Heidi Vatia.



Kantakaa
toistenne

kuormia, ja niin
te täytätte

Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti
4/2005 ilmestyy
15. päivänä  joulukuuta.

Aineistot lehteen
30.11.2005 mennessä
osoitteella  Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai
erkki.arvaja@kanetti.fi
seppo.riikonen@jyvasky-
lankatulahetys.fi

Jyväskylän
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä

0400-642442
www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

� Toimitus
Erkki Arvaja
Eero Tolvanen
Esko Jantunen
Seppo Riikonen
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Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
erkki.arvaja@kanetti.fi
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Palvelevat kirpputorit

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

Myös yllätysostoja löytyy  kirpputoreilta.


