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Vapautetut
Jyväskylän Katulähetys ry

Yhdistyksen työntekijöiden perinteisellä
virksitymismatkalla
vierailtiin Olavisten
kirkossa ja Tallinan
kylpylässä
Siivu 9.

Mustaa valkoisella

Lähimmäinen on lähellä
Muutti samaan taloon Juhannuksen
tienoilla. Iloinen veikko. Tykkää juhlimisesta. Ovet auki parvekkeelta kadulle - rämäkkä musiikki sykähtelee pikkutunneille. Seurallinen. Miestä ja naista lappaa sisään ja ulos ja iloinen seurustelun porina jatkuu pitkälle yöhön.
Illan virkku ja aamun. Reippain askelin rientää kohti lähikuppilaa. Kaipaa
ihmisiä ympärilleen töihin lähdön aikaan. Teknisesti ei kovin kätevä. Boheemi. Kerran autoin häntä oven avaamisessa. Avain tuntui ahtaalta lukossa.
Tippuneet setelit keräsin käytävältä ja
vein pöydälleen. Tykkää jutella. Eksästä
ja pojasta ja mersusta ja uskostakin
tarinoitiin. Pyysi anteeksi virunutta juhannusjuhlintaa. Etten vain häätöpapereita. Sosiaalinen. Ajatukset poukkoilivat. Oluen ystävä. Tyhjiä hylsyjä pöydät ja lattiat täynnä. Mäyräkoiramerkkisiä. Sovittiin että tulee joskus mun luo
kahville. Paremmalla ajalla.

Taivaallinen interventio
Katselin mietteissäni sitä seinää joka
erottaa meidät naapurukset toisistamme. Taivashetkiä täällä – kuilunreunahetkiä tuolla. Lähimmäinen on joutunut ryövärien käsiin. Milloinka sytytetään kynttilä muistokuvan edessä. Ei se
papin ja leeviläisen ohimarssi ollut vain
heidän reagointitapansa. Yleinen henki oli tempaissut mukaansa. Heidät oli
upotettu haaleisiin vesiin kuin sammakot ja tapettu todellinen ihmisenä olemisen tarkoitus: ”rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi..” Ajan tapa ettei naapurin asioihin sovi puuttua. Jokainen
viihdyttää itsensä tyylillään. Lapsetkin
saavat vapaasti juopotella ja hortoilla
pitkin kyliä – etsivät rajojaan. Lasten,
nuorten ja aikuisten tunne- ja ajatus-

Mini-interventio
Mini-interventio on tutkimusten
mukaan tehokas ja edullinen tapa ehkäistä ja vähentää alkoholihaittoja ennen alkoholiriippuvuuden kehittymistä. ... Mini-interventio on terveydenhuollossa tapahtuva lyhyt neuvonta.
Sen avulla hoitaja tai lääkäri pyrkii tukemaan potilasta alkoholin käytön
vähentämisessä ...

maailma saa vapaasti harottaa joka
suuntaan vaikka se löisi sydämet pirstaleiksi. Humanismin riemuvoitto.
Varsinkin hengellinen interventio –
väliintulo ja neuvominen saatetaan
kokea sopimattomaksi. Sitä kutsutaan
evankelioimiseksi. Uskovina olemme
kiusallisen hämmentyneitä kun leimataan raamatulla päähän lyöjäksi. Toki
Jumalan lapsina teemme kaikki virheitä ja opimme yhä rakkaudellisemmin
mutta myös yhä voimallisemmin ja
päättäväisemmin kertomaan ihmisille
maailman suurimman sanoman. Jospa sanoman vesittämisen sijasta terävöittäisimme kirkasta Kristus kuvaa –
sanomaa synnistä ja armosta, rististä ja
verestä. Sana rististä on Jumalan voima ja viisaus. Ainut mahdollisuus joka
voi tuoda hyvän elämän ihmisille jotka ovat joutuneet ryövärien käsiin.
Ihmiset nukkuvat niin syvää synnin
unta, että vain Kristus voi heidät herättää ja pelastaa kuilun reunalta. On
kaikin keinoin pyrittävä lähelle Jeesusta, että meissä näkyisi taivaallisen kuva
ja ettei sanomamme olisi humanismin
puuteroima. Humanismi on tappanut
evankelioimisen monesta seurakunnasta. On sopivalla ja sopimattomalla ajalla tehtävä hengellinen interventio –
evankelioitava vaikka se ei ole ihmisten mielen mukaista.
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Uusi työntekijä
Talvella 2007 Katulähetyksen
työntekijäjoukkoon saatiin uutta
verta. Viehättävä ja hymyilevä
Milla Ukkonen on koulutukseltaan yhteisöpedagogi/AMK.
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön
koulutusohjelma Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa antaa hyvän koulutuksellisen pohjan toimia katulähetyksen eri tehtävissä. Sitä ennen hän
suoritti Kristillisessä opistossa lastenohjaajan opinnot. Opiskelu ja itsensä
kehittäminen kiinnostavat Millaa. Työn
alla ovat Avoimen yliopiston perheopintojen perusjaksot. Tällä hetkellä
hänen tehtäväkuvaansa kuuluu Salmirannassa asuvan irakilaisperheen luotsaaminen elämässä eteenpäin sekä
Muuramen työn vastuut. Milla on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta pesäpallopitäjä Vimpelistä

Suurperheen keskimmäinen
Pienessä omakotitalossa Vimpelissä
arki oli melkoista vipinää kun perushoitaja äiti luotsasi viittä tenavaa arjen
haasteissa eteenpäin. Esikoisen mennessä kouluun äidin helmoissa pyöri
neljä alle kouluikäistä. Oli siinä äidillä
haastetta. Perheen isä toimi välillä helluntaiseurakunnan saarnaajana ja välillä erilaisissa maallisissa töissä. Muuttolaatikkojen pakkaaminen tuli vanhemmilleni liiankin tutuksi puuhaksi kotipaikkakunnan vaihtuessa tiheään tahtiin isän työtehtävien johdosta, kertoo
Milla Ukkonen. Ystävät, koulut ja
koulutoverit vaihtuivat usein ja nyt aikuisena ajatellessani lukuisat muutot
Suomessa ja käynti Ruotsissakin olivat
minulle melko ahdistavia kokemuksia.
Se jätti sisimpääni tunteen etten ole
oikein mistään kotoisin. Toisaalta
muutot ovat opettaneet minulle kestämään ja sietämään elämässä muutosta ja epävarmuutta, pohdiskelee Milla

Laman kylmissä kourissa
Laman ja työttömyyden hedelmät
heijastuivat traumaattisesti myös meidän perheemme elämään. Lainojen
korot hypähtivät pilviin ja perheemme
oli luovuttava omasta kodista vain
muutaman vuoden jälkeen sen hank-
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Milla Ukkonen

talo tai tavara ei ole minulle niin korvaamaton etten voisi niistä luopua.
Tällä hetkellä en haluakkaan mitään
omaisuutta joka sitoisi minut yhteen
paikkaan. Suurimpana unelmanani tällä
hetkellä on kiertää maailmaa, saada
kokemuksia ja elämyksiä. Koen olevani onnellinen kun materiaalisella tasolla säilytän vapauteni. Saa nähdä pääseekö kulkuriluonteeni jossain elämän
vaiheessa valloilleen vai vietänkö elämäni täällä Jyväskylässä niin kuin viimeiset yksitoista vuotta on kulunut,
pohtii Milla Ukkonen.

Kotona henkilökohtainen
valmentaja
kimisesta. Se oli hyvin vaikeaa aikaa
vanhemmillemme. Siinä vaiheessa tuli
alkoholikin mukaan perheemme elämään. Hetkelliseksi helpotukseksi tarkoitettu väärä lääke lisäsi perheemme
ahdistusta. Samalla romahti se uskon
perusta jonka varassa perheemme oli
elänyt. Nyt huomaan ettei se usko
mihinkään hävinnyt huolimatta noista
koettelemusten vuosista, kertoo Milla
Ukkonen
Lapsuusvuosien kudokseen mahtuu
paljon mustia raitoja niiden kirkkaiden
ja seesteisten joukkoon. Äidin mielenterveysongelmat lisäsivät häpeän tunteitani alituisten muuttojen lisäksi. Olisin halunnut että olemme ihan tavallinen perhe, jolla olisi oma koti ja työssä käyvät vanhemmat. Tämä kaikki on
kuitenkin muokannut minusta sen persoonan joka minä tänä päivänä olen,
kertoo Milla. Itselleni käännekohta tästä kaikesta oli muutto Jyväskylään itsenäistymään. Olin tosi nuori, 16-vuotias, mutta niin ne omat siivet vain
kantoivat. Suhde vanhempiin on
muuttunut aikuisiällä. Vanhempien luona on kiva käydä ja heidän elämä tuntuu olevan tasapainossa taas, kertoo
Milla

Kulkuriperheen heijastuksia
Ehkäpä nuo vuodet jättivät sieluuni
jonkinlaisen kulkuriluonteen. Nyt kun
ystävät hankkivat itselleen taloja ja tavaraa ja muuta omaisuutta minä en
niistä edes unelmoi. Mikään rakennus,

Tapasin mieheni Teijon vuonna
1998. Tänä vuonna saimme viettää jo
seitsemättä hääpäiväämme. Teijo on
kolmekymppinen fysioterapeutti ja
kilpaurheilija. Eli minulla on kotona
personal trainer, joka muistuttaa aina
kuinka tärkeää on henkisen ja fyysisen
terveyden tasapaino. Olen kiitollinen
Jumalalle miehestäni.Nämä vuodet
ovat olleet elämäni onnellisimpia. Parisuhde on ollut yksi elämäni tärkein
voimavara. On ihana elää parisuhteessa, jossa vallitsee toisen kunnioittaminen ja aito luottamus. Vastoinkäymisetkin on paljon helpompi elää yhdessä
läpi, iloitsee Milla Ukkonen.

Pää edellä asfalttiin
Edellisessä työpaikassani toimin pienen yhdistyksen toiminnanjohtajan sijaisena. Olin aika yksin kaiken työmäärän keskellä ja koin stressaavaksi hallita pienen yhdistyksen kaikkia sektoreita. Tässä hullumyllyssä minut pysäytettiin rajulla tavalla toukokuussa 2006.
Työmatka keskeytyi onnettomuuteen
joka olisi voinut olla kohtalokas.
Olimme mieheni kanssa liikkeellä polkupyörillä kun isossa alamäessä tangossa ollut muovikassi meni pinnojen
väliin. Vauhti oli kova ja lensin pää
edellä asfalttiin enkä muista seuraavasta kymmenestä tunnista mitään. Tilanne oli järkyttävä myös miehelleni. Hän
soitti ambulanssin paikalle ja odotteli
sairaalassa useita tunteja röntgenkuvia
päästä, niskasta ja selkärangasta. Selvijatkuu sivulla 11

Projektikuulumisia

Jokapäiväinen Leipä 2 -projekti jatkaa
ruoka-avun välittämistä vähäosaisille
Jokapäiväinen Leipä 2 projekti aloitti toimintansa 15.6.2007 ja on jatkoa
Ruokapankin 3-vuotiselle
Jokapäiväinen Leipä projektille. Projekti päättyy 14.6.2012.
Rahoitukseen osallistuvat KeskiSuomen TE -keskuksen ja Jyväskylän
Katulähetyksen lisäksi Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Jyväskylän Kaupunkiseurakunta, Jyväskylän
Maaseurakunta sekä muutamat pienemmät seurakunnat, yhteisöt ja yksityiset lahjoittajat. Projekti jatkaa toimintaa samoilla linjoilla kuin Ruokapankin ensimmäinenkin projekti, eli tavoitteena on tarjota vaikeasti työllistyville henkilöille (esim. pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja nuoret) työllistymisen mahdollisuuksia.
Ruokajakelussa on edelleenkin toiminta-ajatuksena hyödyntää Jyvässeudun kauppojen, leipomoiden ja muiden elintarvikkeiden tuottajien ylijäämäruokaa niin, että ruoka jaetaan
eteenpäin Jyväskylän kaupungin ja
maalaiskunnan vähävaraisille ihmisille.
Uutta projektissa on tiivis yhteistyö
kristillisen kahvilan Café Agapén kanssa. Projektin työntekijöitä onkin nyt sijoitettu Torikeskuksen kahvilaan sekä
tuotantokeittiöön ja lisäksi on suunnitteilla ”matalamman kynnyksen” kahvilan rakentaminen Sammonkadun tiloihin.
Näin pystytään työllistämään huomattavasti enemmän henkilöitä kuin
ensimmäisessä projektissa, projektityöntekijöiden lisäksi n. 13 henkilöä
kuukausitasolla sekä 3 projektityöntekijää (1 kokopäiväinen projektipäällikkö sekä 2 puolipäiväistä työnohjaajaa).
Lisäksi uudessa projektissa pyritään
entistä voimakkaammin luomaan työllistetyille jatkopolkuja työelämään sekä
vahvistamaan heidän elämänhallintaansa ja verkostojaan. Tähän tavoit-

Jokapäiväinen Leipä- projekti toimii Sammonkatu 5:ssä.
teeseen pääsemiseksi työllistetyille py- laisessa työssä. Olen etsinyt pitkään
ritään järjestämään monipuolista yk- omaa paikkaani, ”mikä minusta isona
silö- ja ryhmäohjausta, - koulutusta ja tulee”. Tähän uuteen tehtävääni projektipäällikkönä on valmistanut mm.
-valmennusta.
Jokapäiväinen Leipä 2- projektin kokemus muutaman kylähankkeen
työntekijöinä nähdään sekä uusia että vetämisestä sekä viimeksi yli kahden
tuttuja kasvoja. Edellisen projektin vuoden työkokemus parin ison hankprojektipäällikkö Laura Luukko keen projektisihteerinä.
- Koen, että on rukousvastaus ja
siirtyi omasta toiveestaan puolipäiväiseksi projektityöntekijäksi ja hänen suurta armoa, että saan olla mukana
seuraajakseen valittiin Helena Kont- Jokapäiväinen Leipä 2-projektissa.
tinen. Toisena puolipäiväisenä työn- Ehdin olla yli vuoden työttömänä,
tekijänä aloitti Tarja Kärkkäinen, mutta sydämessäni oli varmuus, että
joka työskentelee puolet työajastaan Jumala johdattaa minut oikealle paiCafé Agapén palveluksessa ja toisen kalle. Olen rukoillut monta vuotta, että
puolen Jokapäiväinen Leipä 2 -pro- saisin tehdä selkeästi kristillistä työtä,
jektin työnohjaajana.
jossa saan viedä myös evankeliumia
Edellisen projektin projektityönte- vapaasti eteenpäin. Kärsivät lähimmäikijä Rauno Kosonen siirtyi ansaituille set, erityisesti lapset, ovat sydämelläni.
eläkepäiville ja palvelee vielä projek- Haluaisin olla omalta osaltani lievittätia vapaaehtoisena mm. kahvilan ra- mässä edes hiukan ihmisten kärsimykkennustöiden parissa. Seuraavassa siä. Rukoukseni on, että en tuhlaisi tätä
uuden projektin työntekijät kertovat lyhyttä elämääni eläen vain itsekkäästi
lyhyesti itsestään ja työnäystään:
itselleni, vaan että voisin antaa lahjani
Herran käyttöön ja että minusta voisi
välittyä aitoa Kristuksen rakkautta toiHelenalle työsillekin. Tässä kohden tosin valitettapaikka kristillivan usein epäonnistun, mutta onneksi
sessä yhdistykJeesus on armollinen ja Hänen ansiossessä oli rukoustaan saan aina aloittaa alusta ”puhtain
vastaus
paperein”!
- Ruokapankin ja Katulähetyksen
- Valmistuin v. -89 Jyväskylän Ylitoiminta yleensäkin on minulle tuttua,
opistosta lastentarhanopettajaksi, mutkoska olin yli 3 vuotta Jyväskylän Kata sen jälkeen olen ehtinyt olla monentulähetyksen hallituksen jäsenenä. Ka-
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Projektityöntekijät Jokapäiväisessä leivässä vas. Laura Luukko, Tarja Kärkkäinen ja Helena Konttinen.
tulähetyksessä on upeaa väkeä ja tun- lapsiperheitä. Tosin tällöin myös lah- haluaisit nyt alkaa tekemään?” Hetketuukin mahtavalta olla vihdoin töissä joittajia tarvittaisiin lisää. Sydämelläni äkään pohtimatta vastasin: ”Haluaisin
rakastamassani yhteisössä! Luukon on myös kristittyjen yhteyden edistä- perustaa hyväntekeväisyysyhdistyksen”.
Laura ja Kososen Rauno ovat mieles- minen. Mikäli saamme avattua toimi- Siitä lähtien elämäni on ojentautunut
täni hoitaneet Jokapäiväinen Leipä 1- tiloihimme kristillisen kahvilan, toiveeni sen mukaan, että voisin tehdä tällaista
projektin esimerkillisen hienosti ja sy- on, että voimme palvella sitäkin kaut- työtä omilla lahjoillani.
dämen antaumuksella, joten onkin ta lähimmäisiämme yhdessä yli seu- Monien vaiheiden jälkeen Jumala
hyvä jatkaa Ruokapankin työtä heidän rakuntarajojen.
johdatti minut Jyväskylään. Olin tutusviitoittamallaan tiellä, Herran avulla ja
tunut ihmisiin, joilla oli näky Jumalalrukouksen kautta. Uskon, että saamta. Ihailin suuresti heidän työtään ja
me tässä uudessakin projektissa kulkea Tarja, keittiökyselin omaa paikkaani. Päädyin työnRaamatun lupauksen mukaisesti ”edel- alan ammattilaitekijäksi Viisi Leipää ja Kaksi Kalaa tä valmistetuissa töissä”. Minulle lähei- nen, ”sai siiryhdistykseen. Ylläpidämme kristillistä
siksi ovat tulleet myös Sanan lupauk- ron” Jyväskykahvilaa (Café Agapé) Torikeskuksen
set ”Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, lään
3. kerroksessa. Kahvilamme sijaitsee
anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikilkristillisen kirjakaupan yhteydessä. Lile alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle
säksi teemme hyväntekeväisyysaterioiannetaan” (Jaak.1:5) sekä ”Minun armosta monien tarvitsevien hyväksi. Nausani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani
- ”Usko on luja luottamus siihen, mitä toi- tin suunnattomasti erityisesti pitopaltulee täydelliseksi heikkoudessa” (2 votaan, ojentautuminen sen mukaan mikä ei velutyöstä, joka on suuntautunut myös
Kor.12:9). On valtavan vapauttavaa, näy.” (Hebr.11:1). Tämä raamatunjae Jyväskylän alueen ulkopuolelle. Aamuettä uskovina voimme tunnustaa oman on ollut ohjeenani jo usean vuoden päivisin olin ”keittiöntätinä” Arkkiparviisautemme vähäisyyden sekä heik- ajan. Erityisen läheinen se on ollut sii- killa, joka on kristillinen päiväkoti. Se
koutemme ja kokea arkipäivän ihmei- tä lähtien, kun irtisanouduin pitkäaikai- työ oli todella palkitsevaa ihastuttavinä saavamme Jumalalalta rukousvas- sesta vakituisesta työsuhteestani Iso en lasten parissa.
tauksena viisautta ja voimaa elämän Kirja-raamattuopiston keittiöltä Keu- Kerran olin yhteiskristillisessä tilaihaasteisiin!
suudessa
Jyväskylän Helluntaiseuraruulla. Taakse jäi monia mielenkiintoi- Jokapäiväinen Leipä 2 -projekti sia vuosia, rakkaita ja raskaita aikoja, kunnassa. Kuulin siellä Rauno Kosotarjoaa paljon erilaisia haasteita, jotka ihania ihmisiä, innokkaita Raamatun sen puhuvan ja kertovan työstään. Se
innostavat minua. Erityisesti toivon, opiskelijoita. Lähtiessäni sieltä eräs suu- kuvaus teki minuun suuren vaikutukettä voimme toimintamme laajentues- resti arvostamani esimies esitti yksin- sen! Siitä lähtien olemme ojentautuneet
sa auttaa yhä enemmän vähävaraisia kertaisen kysymyksen minulle: ”Mitä
jatkuu sivulla 6
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Katulähetysliiton kesäpäivät Seinäjoella

“Kadulla tuulee … Henki kulkee “
Katulähetyslähetysliiton Kesäpäiviä
vietettiin Seinäjoella 3.- 5.8. Päiville
osallistui lähes 200 kuulijaa. Suurin
osa päivien ohjelmasta oli koulutusta
ja virkistystä sekä hartausohjelmaa
katulähetystyötä tekeville osallistujille.
Sunnuntaina Lakeuden Ristin kirkossa juhlamessussa siunattiin katulähetystyöhön kuusi uutta vapaaehtoistyöntekijää.. Jyväskylän katulähetyksestä siunattujen joukossa oli Seppo
Putkonen. Juhlamessu radioitiin suorana lähetyksenä Ylen ykkösen kautta.
Jyväskylän katulähetyksestä oli mukana pikkubussillinen väkeä. Jokainen sai kokea, että Jumalan Sana sai
ruokkia heidän sisimpäänsä.
Seuraavat Katuläehtysliiton talvipäivät pidetään Porissa 8.-10.2.2008.

Päivillä Armo kannatti.
yhteistyön aikaansaamiseksi. Istuimme
saman pöydän ääreen Jokapäiväinen
Leipä- projektin vetäjien Laura Luukon ja Rauno Kososen kanssa ja
aloimme pohtia mahdollisia yhteistyökuvioita. Rukoillessani ja paastotessani asian puolesta, Jumala vastasi ohjaamalla Katulähetyksen työyhteyteen.

Laura jatkaa
vielä projektityöntekijänä
- Aloitin työni
Katulähetyksessä
kolme vuotta sitten Jokapäiväinen
Leipä-projektissa. Kolme vuotta menivät tosi nopeasti. Olen iloinnut tässä
työssä siitä, että saan tehdä avoimesti

Jyväskylän katulähetysväkeä Seinäjoella.

Jyväskylästä katulähetystyöhön siunattiin Seppo Putkonen, ensimmäisenä vasemmalla.
kristillistä sosiaalityötä, jossa konkreettiset työn tuloksetkin ovat olleet helposti nähtävissä. Myös uskovaisten
työkavereiden tuki ja yhteinen rukous
on ollut työni parhaita puolia.
- Jokapäiväinen Leipä-projekti on
kehittynyt paljon kolmessa vuodessa.
Näiden vuosien aikana olen oppinut
enemmän myös siitä, mitä on uskon
varaan heittäytyminen. Projektin alku
nollasta vanhalla linja-autoasemalla
vaati uskoa rukouksen voimaan. Kiitos Jumalan, esirukoilijoiden, uutterien työntekijöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden, ruoan lahjoittajien ja yhdistymisen kaupunkiseurakunnan Ruokapankin kanssa, että olemme saaneet
luotua toimivan ruoanjako-organisaation.
- Vaikka ensimmäinen projekti oli-

kin antoisa, olin silti jo jäämässä pois
uudesta projektista. Koen olevani sekä
koulutukseltani (kasvatustieteiden
maisteri) että “sielultani” enemmän
teoreetikko kuin käytännöllinen arjen
pyörittäjä ja kaipasin vähän toisenlaisia työtehtäviä. Uudessa projektissa
korostuu kuitenkin työllistettyjen koulutuksen ja valmennuksen osuus ja se
muuttaa myös meidän projektinvetäjien työnkuvaa enemmän toivomaani
suuntaan. Ja kun saimme TE- keskukselta rahaa ylimääräisen projektityöntekijän palkkaukseen, päätinkin jäädä
vielä projektiin osa-aikaiseksi työntekijäksi. Sekin vaikutti jäämiseeni, että
Helenan ja Tarjan kanssa on yhtä miellyttävää tehdä tiimityötä kuin Raunonkin kanssa oli!

50 vuotta takana

Jaakko Brilli ja elämänarvot
Lauantaina 12.5. Humalamäen luonnon äänien rinnalla kiiri voimakas moottoreiden ääni. Moottoripyöriä
saapui koulun pihalle pitkin
lauantai-iltaa. Vieraat tulivat
juhlistamaan kristillisen
moottoripyöräkerhonsa
Breacher MC:n jäsenen ja
varapresidentin Jaakko
Brillin vanhenemista.
Kun mies ikääntyy ja saavuttaa viidenkymmenen etapin, on enin kiukku
elämästä jo tasaantunut, toteaa Jaakko.
- Nuoresta vihaisesta miehestä on
tullut guppe-sarjalainen. Vanhalle motoristille se merkitsee käytännössä sitä,
että kun moottoripyörässä on kaasunpalautusjousi niin se on guppesarjalaisella niin voimakas, että mutkaan ajettaessa kaasua tulee riittävästi löysättyä,
naurahtaa Jaakko.
Moottoripyörä ja kristillinen moottoripyöräkerho Breacher MC ovat
Jaakolle tärkeitä asioita. Koko perhe
harrastaa pyöräilyä ja merkki on Harley Davidson. Kristilliseen moottoripyöräkerhoon kuuluminen ei aina ole
ollut miehelle elämän arvo eikä kristillisyys ole matkannut mukana.
- Nuoruusvuosina meni todella lujaa ja elämä rikkoutui johtaen minut
moniin ongelmiin ja vaikeuksiin, toteaa Jaakko.
Elämän vanhetessa ja samalla kypsyessä elämänkokemuksen myötä,
oppii elämää ja monia asioita.
- Sitä voi vanhetessa olla vertaistukena nuoremmille ja miksei vanhemmillekin ihmisille. Elämänkokemus
antaa siihen hyvät eväät.
Jaakko johtaa näin keskustelun nykyiseen työhönsä. Mies työskentelee Jyväskylän katulähetyksen puolimatkan
kodissa. Katulähetys tekee arvokasta
työtä syrjäytyneitten ja päihdeongelmaisten ihmisten auttamiseksi. Jaakko
on kokenut työn omaksi jutukseen ja
suorittaa parhaillaan päihdetyön ammattitutkintoa. Työ elämän varjopuo-

Jaakko Brilli, motoristi ja päihdetyöntekijä, sai ystävän lahjana
nopeusrajoitusmerkin. Viesti oli selvä. Iän myötä on nopeutta laskettava.
lella elävien keskuudessa ei ole muoti- Tuntuu, että ne arvot, joita nyt
asia.
kunnioittaa olivat ennen täysin ylösalai-Näkisin työn Katulähetyksellä tavak- sin. Nyt ne ovat oikein päin ja osaa
si elää. Se ei ole istumista toimistossa myös nauttia elämästä. Elämä itsessään
vaan rinnalla kulkemista ja työskente- on nyt enemmän kuin paraskaan huulyä asiakkaiden kanssa heidän arkensa me. Se, mikä ennen ei pitänyt paikkaankeskellä. Kristillinen päihdetyö lähtee sa on nyt todellisuutta.
sydämestä, ei velvollisuudesta tai raElämän traumaattiset kokemukset,
hantarpeesta.
murrosikä ja kaveripiirin harrastukset,
syrjäytyminen työelämästä tai epäonElämän arvot
nistuminen opiskelussa. Siinä joitakin
asioita, jotka ovat johtaneet monen
Elämä sisältää monia arvoja. Se, ihmisen erilaisten päihteiden synnyttämitä arvostaa elämässä, johtaa käytän- mään riippuvuuteen. Samalla elämän
nön tekoihin. Tarpeemme, halumme arvot ovat romuttuneet eikä ihminen
ja toiveemme liittyvät usein omaksu- kykene niitä toteuttamaan. Jaakko nämiimme arvoihin. Perhe, uskollisuus, kee oman kokemuksen pohjalta arvorehellisyys, avoimuus, lähimmäisen jen löytymisen lääkkeeksi Raamatun
kunnioittaminen eikä vähimpänä vai- evankeliumin.
kuttaja myöskään usko Jumalaan. Lis-Kiteytän arvokysymyksen omalla
taa voisi jatkaa pitkäksikin luetteloksi, kohdallani ystäväni Kari Kortelaisen
mutta elämän arvot ovat aina sen het- laulun sanoihin “Usko Jeesukseen on
kiset kuin on elämäntilanteemme. Ar- enemmän kuin mielipiteet maan, se on
vot muotoutuvat näin ollen usein iän enemmän kuin osaamme me kuvitelmyötä ja muuntuvat elämänkokemuk- lakaan, se on rakkaudella ojennettu käsi
sissa. Elämän arvojen varassa on pit- Jumalan, johon tarttumalla elää uskalkälti koko elämä. Jaakon elämän ar- lan.” Siinä kokemisessa löytyvät myös
vot ovat viimeisten vuosien saatossa kadotetut elämän arvot.
muuttuneet rajusti. Iän ja elämänkokemuksen kautta on joutunut arvioimaan
Veikko Ripatti
kaiken uudelleen.

Terttu Valkeinen eläkkeelle

Läksiäisjuhla
29.8.2007
Kankitien parakissa juhlittiin 29.8.
Terttu "Tepa" Valkeisen eläkkeelle
siirtymistä. Tepa on yhdessä miehenäs
Voitto "Vote" Valkeisen kanssa katulähetyksen pitkäaikaisia vastuunkantajia. Tepan viimeinen työrupeama oli
puolimatkankoti Etapista ja Muuramen päiväkeskuksesta vastaaminen.
Tepa ja Vote tekivät työtä suurella sydämellä, josta yhdistys, työtoverit ja

Kortissa on
poweria!
Kun on paljon ystäviä, korttikin on
oltava sen mukainen. Lukuisat työtoverit onnittelivat Tepaa ja toivottivat
siunausta ansaitulluille eläkepäiville.
Tääällä kakutus meni oikeaan osoitteeseen eli työporukan vatsoihin.

Vankilatyöhön ’”puun takaa”
Neljän eri toimijan yhteisen, vankilatyöhön keskittyvän, Jyvällä-projektin
Katulähetyksen osaprojektin työntekijä
vaihtuu. Toukokuussa 2006 alkaneesta projektista siirtyy eläkkeelle Alpo
Hiltunen ja vuoden 2009 loppuun
projektia hoitaa Eero Tolvanen. Aivan pystymetsästä Tolvasta ei ole löydetty, vaan hän työskenteli aikaisemmin kuusi vuotta yhdistyksessämme ja
oli mm. viimeistelemässä vankilatyön
osaprojektin hankehakemusta. - Tulen tuttuun ympäristöön, joten
astun esille ikään kuin puun takaa, syyskuun alusta työsuhteen solminut Eero
kuvailee.
Ennen katulähetysvuosiaan Eero
ehti toimia kahden eri järjestön vankilalähettinä ja hän on vieraillut myös
vapaa-ajallaan vankiloissa vankeja ta-

Eero Tolvanen on tuttu kasvo
latulähetyksessä.
paamassa. Tausta-ammateiltaan hän
on toimittaja ja yrittäjä.

Katulähetyksen osaprojektissa keskeisenä tavoitteena on löytää sopivia
asumispalveluja vankilasta vapautuville. Katulähetyksen tarjoamat asumispalvelut tulivat Eero Tolvaselle tutuiksi
hänen toimiessaan tuetun asumisen
toimikunnan puheenjohtajana. Edellisessä työsuhteessaan nelivuotisessa
päihdetyön kehittämisprojektissa hän
pääsi tutustumaan jyvässeudun eri
päihdepalveluihin ja auttamistyön tukiverkostoihin.
Vankilatyön projektissa Katulähetyksen keskeisenä tavoitteena on tarjota
apua erityistuetussa asumisessa, jossa
päivittäisellä yhteydenpidolla luodaan
mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen elämään. Työsarkaa ovat lisäksi opiskeluun ohjaamiset, työpaikkojen etsimiset ja talousneuvonta.

Työntekijöiden virkistysmatka

Kylpylävirvoitusta Tallink Spassa
Katulähetyksen odotettu virkistysmatka Tallinnaan toteutui elokuun viimeisenä viikonvaihteena. Kohteena oli
ihka uusi hotelli Tallink Spa, joka on
avattu tänä vuonna. Huoneisiin majoittui 31 hengen joukko ja kyllä kelpasi,
sillä saunoja löytyi moneen lähtöön ja
roomalaishenkinen kylpyläosasto patsaineen oli visuaalisesti miellyttävää
katsottavaa. Tätä paikkaa ei ole tehty
olympiauimareiden harjoitusradaksi
vaan meidän matkailijoiden rentoutuspaikaksi. Tallinnan kaupunki vaurastuu
vuosi vuodelta. Upeita hotelleita ja liiketaloja nousee koko ajan. Taso on
korkea ja se näkyy mm. aamupalapöydässä.

Olavisten kirkossa
Virkistymistä kylpylässä.
Vierailu Olavisten kirkkoon alkoi
nousulla hyvin jyrkkiä kierreportaita
ylös taivaita syleilevää tornia.
Portaita riitti yli 120 metrin korkeuteen. Huipulla tulimme ulos näköalatasanteelle, joka kiersi ylhäällä tornin
ympäri. Alhaalla edessämme oli koko
Tallinna aina taivaanrantaan saakka.
Kirkkoherra Ülo Niinemägi johti
joukkoa torniin ja välillä rukoilimme
voimia nousulle sekä siunausta Eestin
ja Suomen kansoille. Ülo oli tullut juuri
Israelin matkalta. Saimme varsin yksityiskohtaisen esittelyn kirkossa sekä
kuulimme kirkon hengellisistä vaiheista
alkaen kommunismin ikeestä aina tähän aikaan asti. Lisäksi Ülo näytti meille
kuvia pyhältä maalta.
Olavisten seurakunta on ollut Tallinnan herätyksen keskiössä kansan etsiessä totuuden tietä elämänsä kipuihin
ja vastauksia merkitykselliseen elämään.
Tänne on tultu Pietarista ja jopa Moskovasta saakka elämään ja kokemaan
Jumalan suuria tekoja. Mekin saimme
osamme siunauksen virrasta, pastori
Ülo´n rukousten ja siunausten kautta.
Monille meistä tämä oli matkamme
kohokohtia. Tästä matkasta ja kohteesta tuli onnistunut kokonaisuus.
Työntekijät oppivat paremmin tuntemaan toisiaan ja leppeä ilmapiiri vallitsi matkan yllä. Kiitollisuus oli päällimmäisiä tunteita palattaessa kotiin
matkatuliaisten kanssa. SR

Olavisten kirkon tornista näkyy koko kaupunki yli 120 metrin
korkeudesta.

Alttarihetki Olavisten kirkossa.

Projektikuulumisia

Tietotekniikka kiinnostaa
Perttu Pulkkinen ja Tomi Montonen oat Enter-projektissa tehneet
atk-koulutuksia. Kokemukset puolimatkankotien asukkaiden oppimishalusta ovat yllättäneet epäilevät tuomaat.
- Ryhmiä on syntynyt puoli-itsekseen,
monilla on halua oppia atk:ta ja esimerkiksi hoitaa sen avulla pankkiasioita ja käyttää sähköpostia. Puolimatkankotien työntekijät ovat myös usein
kantaneet ahkerasti kortensa kekoon
ryhmän synnyttämisessä.
Enter-projekti tähtää siihen, että
opetus on sopivan leppoisaa ja rytmi
kullekin ryhmälle sopiva.
- Usein olemme kahvitauolla rupatelleet niitä näitä särpimien ohessa.
Noin viiden tunnin mittainen koulutuspäivä on osoittautunut sopivaksi.

Jyväskylän Aikuisopisto JAO
mukana
Nyt käynnistyy lisäksi ensimmäinen
Katulähetyksen “tilaama” Noste-ryhmä JAO:lla, jossa on mukana myös
puolimatkankotien asukkaita. Syksyn
aikana keskitymme ennenkaikkea
Noste-ryhmän tukemiseen ja myös
uuden ryhmän synnyttämiseen vuodenvaihteeksi. Erityisesti haluamme nivouttaa Noste-yhteistyön osaksi Enteriä.
Sekä Noste- että Enter-tietotekniikkakoulutusten etu on se, että ne eivät
vie työmarkkinatukikelpoisuutta.
Emme ole virallinen oppilaitos, joten oppilaamme eivät ole myöskään
virallisesti opiskelijoita. Tästä epävirallisuudesta huolimatta tähtäämme opetuksen laatuun.

Kohti voimaantumista
Perttu Pulkkinen, joka on 85% työajalla Enter-projektissa, on tuonut
oman työllistymisen sapluunaansa
myös toisen ulottuvuuden, voimaantumistyöpajat ja -keskustelut.
- Voimaantuminen on minulle
enemmän kuin sosiaalialan termi, se
on elämäntapa, johon suhtaudun intohimoisesti. Eikö yksi tärkeimpiä asioita

Perttu Pulkkinen ohjaamassa Enterprojektilaisia.
joka ihmiselle ole saada suuntaa ja
voimaa tavalliseen arkipäiväänsä?
Voimaantumistyöpaja on pidetty
Ruokapankin ryhmälle, ja erilaisia keskusteluja on jo kokeiltu työn ohessa
alustavasti.
Pertun näkökulma voimaantumiseen on kehittynyt ja muuttunut viimeisen puolentoista vuoden aikana.
- Aiemmin käytin enemmän sanaa
elämänhallinta, mutta voimaantuminen
on jo sanana energisempi ja sen sisältö on monipuolisempi. Arkiasioiden
riittävä hallintapyrkimys on osa voimaantumista, mutta voimme olla voimaantuneita silloinkin, kun arjessa on
asioita, joita emme voi hallita.
Voimaantumisen ytimessä on Pulkkisen mukaan hengelliset oivallukset.
- Jos todella ajattelen olevani Jumalan luoma, automaattisesti alan uskoa,
että elämälläni täytyy olla tarkoitus.
Eihän Jumala loisi mitään erehdyksessä tai turhan takia.
Hyvin usein voimaantuminen alkaakin uskoontulosta, joskaan muunkaanlaisia voimaantumistarinoita ei tule
väheksyä.
- Uskoontulossa ja siihen olennaisesti
liittyvästä syntien anteeksisaamisessa
taakkana ollut menneisyys poistuu harteilta painamasta, ja on helpompi lähteä kohti uusia haasteita elämässään.

Kuka vain voi jämähtää
- Jos elämä pyörii hyvin suppeissa
kuvioissa, vaikkapa yksipuolisesti hengellisissä asioissa, voivat näköalat kaventua. Ja jos usko on lakihenkistä tai
maailmanloppuun keskittyvää, oma
elämä voi jämähtää paikalleen. Ammattiin ei lähdetäkään opiskelemaan
innostuneesti, vaan jäädään ikuiseksi
talkoolaiseksi. Tällä tiellä elämän taloudelliset reaaliteetit tulevat nopeasti vastaan.
Pulkkisen mukaan voimaantumista
kannattaakin tarkastella useasta näkökulmasta.
- Eri näkökulmat täydentävät mielestäni toisiaan. Psykologia ja usko eivät ole vihollisia, vaikka ne katsovatkin elämää eri suunnalta.
Perttu haluaa toivottaa ihmisiä tervetulleeksi voimaantumiskeskusteluihin kanssaan.
- Suhtauden voimaantumiskeskusteluihin vakavasti, asiakasta kunniottaen, ja pyrin kaikin voimin siihen, että
keskustelusta on asiakkaalle hyötyä.
Voimaantumiskeskustelun pilottikokeiluaikana, vuoden 2007 loppuun
asti, kahden tunnin keskustelun hinta
on 20e. Sinne voi tulla joko yksin tai
jonkun toisen kanssa, esimerkiksi
oman yksikön työntekijän tai oman
puolison kanssa.

www.cimson.fi

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

www.lassila-tikanoja.fi

www.tekeva.net
Edustusliike

Jokihalme

4m.fi
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0400 – 643 720

Veo
jatkoa siuvlta 3
simme säikähdyksellä vaikka pintahaavat olivat aikamoiset. Vasenpuoli kasvoista oli lähes kokonaan auki ja jouduttiin tikkaamaan. Sairaalareissun jälkeen elin kuukauden kuin sumussa.
Muisti ja näkö eivät toimineet kunnolla.
Kotona mieheni tuki ja hyvä hoito
auttoivat minua toipumaan. Silloin piti
alkaa miettimään elämää uudestaan ja
sen tärkeysjärjestystä, kertoo Milla
Ukkonen.
Näin huomaan miten paljon elämään mahtuu erilaisia kokemuksia ja
tuntemuksia. En olisi tällainen, jos en
olisi kokenut kaikkea tätä. Olen todella
kiitollinen elämässäni kokemista iloista ja vaikeuksista. Paljon on vielä opittavaa. Kunpa en aina murehtisi ja stressaisi kaikkea niin paljon. Tai kunpa
oppisin elämään paremmin omien
heikkouksieni kanssa, sietämään tapaan
murehtia ja stressata kaikkea.
Tähän mennessä elämä on opettanut
näiden 27-vuoden aikana, että lähimmäinen on tärkein. Tässä yksilökeskeisessä maailmassa, minä ainakin haluan
olla terveellä tavalla riippuvainen läheisistä ihmisistä, päättää Milla Ukkonen
Teksti: Esko Jantunen

EkoCenter Raksa
Tekevä ja Jyväskylän Katulähetys ovat perustaneet
rakennustarvikkeiden kierrätyskeskuksen EkoCenter Raksan.
Yhteistyössä perustettu halli nousee osoitteeseen Kankitie 14.
Kierrätyskeskus käynnistyy vuoden 2008 alusta. Paikka sijaitsee
Jyväskylän Seppälänkankaalla. Otamme jo nyt vastaan
kierrätyskelpoisia tuotteita.
Otamme vastaan tuotteita jo nyt. Tuotteista pääsee eroon ottamalla
yhteyttä hankevastaava Hannu Hämäläiseen, puhelin 050 600 59 tai
sähköposti: hannu.hamalainen(at)tekeva.net.

PULLAKIRKOT
Ensiaskel, Kankitie 9
sunnuntaisin klo 11.30
Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30
Salmiranta ja Nurmela
tiistaisin klo 18

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

JÄÄHALLI SUURKOKOUSSARJA
To 4.10. klo 18 ODOTUS
Jyväskylän jäähalli
Kalevi Lehtinen, tervehdyspuheet piispa Simo Peura ja
kaupunginjohtaja Markku Andersson. Musiikki
helluntaiseurakunnan nuorisokuoro ja Pekka Simojoki. Exitin
konsertti klo 21-22.30. Lasten missio: Rukoushelmetmusikaali.
Pe 5.10. klo 18 MATKALLA
Jyväskylän jäähalli
Kalevi Lehtinen, musiikki Majakkakuoro ja torvisoittokunta.
Klo 21-22 Metallimessu. Lasten missio: Pieni suuri seikkailu.
La 6.10. klo 18 LÖYTÖJÄ
Jyväskylän jäähalli
Kalevi Lehtinen, musiikki Jippii-kuoro & yhtye, Antti Kettunen
& Band, Nina Åström, Nuorten konsertti klo 21-22 Konsertti
klo 21-22 Siiontemppelissä, Nina Åström, Lasten missio:
Jukka Salminen + Raamattudraama.
Su 7.10. klo 15 ETEENPÄIN
Jyväskylän jäähalli
Kalevi Lehtinen, musiikki Missiokuoro & Yhtye, Lasten missio
-juhla.
Ma 15.10. klo 19 MISSIO KIITOSJUHLA Huhtasuon
kirkossa

Palvelevat kirpputorit
♦ 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

Myös yllätysostoja löytyy
kirpputoreilta.

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

Vapautetut

Jyväskylän
Katulähetys ry
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