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”Joulukuusen ainoa
todellinen koriste”
”Joulukuusen ainoa
todellinen koriste”



2

Surusta toivoonSurusta toivoonSurusta toivoonSurusta toivoonSurusta toivoon
PääkirPääkirPääkirPääkirPääkirjoitusjoitusjoitusjoitusjoitus

erkki.arvaja@kanetti.com

Torstai 7. päivä marraskuuta koitui
yhdistyksellemme surun päiväk-
si. Tuolloin kimppakyydillä Tes-

sio Backaan matkaavat työntekijämme
törmäsivät liukkaalla kelillä päin isohkoa
pakettiautoa. Seurauksena oli nokkako-
lari ja kolmen nelikymppisen työnteki-
jämme menehtyminen.

Surua lisäsi se, että heiltä jäi yhteensä
10 lasta, joista 9 oli alaikäistä.

Muu työntekijäporukka oli palaamas-
sa Pärnusta työmatkalta kohti Jyväsky-
lää. Ensimmäinen viesti aamulla klo 10
kuolemantapauksista mykisti meidät.

Tulomatkalla Jyväskylään saimme ru-
koilla ja kohdata surun tunteet kukin
omalla tavallaan.  Oleellista oli se, että
surun kohtaaminen yhdisti meitä.

Oli hyvä asia, että yhdessä saimme
jakaa tunteitamme, pelkoja, syyllisyyttä
ahdistusta ja  ikävää. Tärkeintä oli se, että
saimme turvallisesti purkaa niitä toistem-
me kuullen.

Moni pohti, miten tästä eteenpäin,
miten me yhdistyksenä selviämme, entä
äitinsä ja isänsä menettäneet pienet lap-
set ja heidän omaisensa?

Kuitenkin  viime viikkojen  aikana olen
kokenut, että olemme saaneet olla su-
rumme keskellä Jumalan ja toinen tois-
temme lohduttavassa hoidossa ja huo-
lenpidossa.

Yhtenä osoituksena oli se, kun useat
kymmenet ihmiset ovat ottaneet osaa
yhdistystä ja omaisia kohdanneeneeseen
suruun. On tullut soittoja, kukkia, teksti-
viestejä ja sähköposteja.

Pala palalta monet asiat ovat hoitu-
neet.

Viime viikkojen aikana olemme saa-
neet itkeä yhdessä lohduttajien kanssa.
On ihmeellistä kokea, miten Jumala kai-
kesta huolimatta on ollut mukana. Vaikka
moni saattaa ajatella, voiko Jumala olla
mukana silloin, kun nuori aikuinen siir-
tyy ajasta iäisyyteen. Miksi kysymykset
tulevat eittämättä esille.

Tapahtuma kosketti koko jyvässeu-
tua. Kiitokset Jyväskylän kaupunkiseu-
rakunnalle, joka keräsi kaikissa kirkoissa
isänpäivänä yhteisen kolehtin onnetto-
muuden uhrien orvoille lapsille sekä jär-
jesti seuraavalla viikolla Laukaan onnet-
tomuuden uhreille muistohetken, jossa
hiljennettiin suremaan ja muistelemaan
menehtyneitä.

Kaupunginkirkon muistokellojen ont-
to kumahtelu toi järkyttävän onnetto-
muuden kirkkoon saapuneiden mieleen.

Kyyneleet valuivat valtoimenaan, kun
kirkossa muisteltiin onnettomuuden uh-
reja. Myös peruspalveluministeri Eva Bi-
adet lähetti surunvalittelun muistohet-
keen.

Kiitokset myös Vaajakosken baptisti-
seurakunnnalle ja Jyväskylän Helluntai-
seurakunnalle, jotka ottivat osaa suruum-
me.

Lauantiana 23.11. pidettyjen hauta-
jaisten yhteydessä ehkä saimme joihin-
kin kysymyksiin vastauksia. Monia on
eniten lohduttanut se, että Jukka, Sari ja
Leena ovat päässeet perille kirkkauteen.
Monet pikkuasiat, jotka tapahtuivat en-
nen tuota kolaria eivät olleet mitään sat-
tumia, vaan  ne olivat esivalmisteluja
rajan tuolle puolen siirtymistä varten.

Hautajaisissa koettu yhteys ei ollut
lohdutonta surua, vaan jälleennäkemi-
sen toivoa. Eikö kaipaus taivaaseen  ole
meidän jokaisen päämäärä.

On lohduttavaa, että toivon tähti syt-
tyi 2000 vuotta sitten Betlehemissä. Tuo
tähti johdatti  tietäjät kumartamaan tule-
vaa kunnian kuningasta Jeesusta Kris-
tusta,  joka on meidän jokaisen todellinen
pelastaja, toivo ja päämäärä. Jeesuksen
syntymää saamme myös tulevana joulu-
na juhlia ja iloita siitä, että Hän on meidän
syntien sovittaja ja todellisen elämän
ylläpitäjä.

Lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat
olleet mukana lohduttamassa ja tukemas-
sa surun keskellä.

Toimitus
Erkki Arvaja
Eero Tolvanen
Jarmo Laakkonen
Esko Jantunen

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

Jyväskylän Katulähetys ry on avannut  Nordea pankkiin tilin, jonka kautta
ohjataan taloudellinen kriisiapu Laukaan liikenneonnettomuudessa 7.11.2002 me-
nehtyneiden Jyväskylän Katulähetyksen työntekijöiden omaisten tueksi:

Jyväskylän Katulähetys ry/ kriisiapu    Nordea 104530-144 526
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In memorianIn memorianIn memorianIn memorianIn memorianOli torstai-iltapäivä, kun puhelin soi.
Istuin linja-autossa, kun mulle kerrottiin,
että on tapahtunut kolari, jossa Jukka ja
Leena on kuollut. Lisäksi Sari ja Jatta
ovat loukkaantuneet. Tieto Jukan ja Lee-
nan kuolemasta oli shokki. En meinannut
osata jäädä oikealla pysäkillä pois.  En-
simmäisenä ajatuksena oli, että miksi.

Olin keskiviikkona jutellut Jukan kans-
sa puhelimessa, jolloin hän sanoi, että
mun on yritettävä jaksaa ja nähdään tors-
taina. Tuota torstaita ei ikinä tullut. Maa-
nantaina sain Leenalta tekstiviestin, jos-
sa hän toivotti jaksamista, siunausta ja
kyllä me vielä nähdään. Ei nähty.

Menin torstaina Tessioon ja perjan-
taina aamuyöstä kolmen aikaan heräsin,
kun mun oli tosi kylmä ja Sari tuli voimak-
kaasti mieleen. Perjantaiaamuna sain tie-
tää, että Sarikin on kuollut. Tuli mieleen
ne kaikki hetket, jotka olin viettänyt Sa-
rin, Leenan ja Jukan kanssa.

Jukka oli mulle kuin isoveli, joka piti
huolta ja antoi aikaa. Jukka jaksoi aina
muistuttaa minua syömisen ja levon tär-
keydestä. Muistan myös ne monet ker-
rat, kun keskusteltiin kipeistä asioista.

Leena oli iloinen ja positiivinen ihmi-

siivottiin mun huonetta, jonka jälkeen
painittiin mun sängyllä. Kutitin Sarin
kyljistä ja polvista. Sari nauroi katketak-
seen.

Se, mikä lohduttaa tän kaiken surun
keskellä, on se, että Sari, Leena ja Jukka
ovat kaikki nyt kotona. Heillä ei ole enää
kipua  eikä  murhetta. Jokainen heistä  oli
korvaamaton ja ikuinen ikävä heitä jää.
Sari, Leena ja Jukka teki arvokasta työtä.

Kaikki kolme olivat enkeleitä, jotka
annettiin minunkin elämään pieneksi het-
keksi lainaan. Muistojani heistä ei ku-
kaan pysty viemään. Suokoon Jumala
meille jälkeen jääneille voimia jaksaa jat-
kaa elämää. Omaisille toivotan Jumalan
siunausta ja voimia tuleviin päiviin.

Monta on kaunista, monta on hyvää,
vain yksi on parasta, tunnetta syvää:
suuri on ihme, myötäelämisen taito –
sen omaa vain ystävä, jonka sydän on
aito

Ikävöiden: Maaret Chanth
Tessio Backan itsenäistymis-

keskuksen entinen asiakas

Sari, Leena, Jukka

nen. Monet keskustelut takkahuonees-
sa toi uutta potkua mulle. Sekin Leenassa
oli erikoista, kuinka vahvasti hän uskoi ja
luotti Jumalaan. Sitä uskoa hän yritti mi-
nullekin välittää. Leenan syliin oli helppo
pistää  pää ja olla siinä. Hänestä huokui
lämpöä ja rakkautta muita ihmisiä koh-
taan.

Sari jaksoi aina hymyillä, vaikka olis
ollut kuinka vaikeaa. Hänkin luotti Juma-
laan. Viimeisen kerran, kun Sarin näin, me

GianFrancon muuttunut elämäGianFrancon muuttunut elämäGianFrancon muuttunut elämäGianFrancon muuttunut elämäGianFrancon muuttunut elämä
Tapasin Gian Francon Italiassa, Mi-

lanossa 12 vuotta sitten. En olisi voi-
nut arvata tavatessani iloisen n. 35
vuotiaan miehen, että vain vuotta ai-
emmin hänen elämänsä oli täyttä kaa-
osta. GianFranco löysi Jeesuksen pe-
lastajana ja vapahtajana elämänsä pi-
meyden ja ahdistusten keskellä.

Hän oli rikas mies, mutta onneton
mies. GianFranco eli ylellistä elämää
käyttäen huumeita ja eläen kuin vii-
meistä päivää. Hänellä oli yksi Milanon
suurimmista pornokaupoista ja hän
mainostikin televisiossa tuotteitaan sa-
noen: “ jos et vielä ole aloittanut syn-
nin tekemistä, niin aloita se nyt.” Mutta
GianFrancon sisäinen tyhjyys kasvoi
päivä päivältä. Eikä hänen elämäänsä
parantanut jatkuva valvominen amfe-
tamiinin johdosta. GianFrancon elämä
näytti olevan umpikujassa.

Jostain hän oli saanut Uuden Testa-
mentin, jota hän alkoi lukea ja jonkun
aikaa sen jälkeen GianFranco pyysi
Jeesusta elämäänsä. Jeesus tuli, antoi

anteeksi ja antoi hänelle uuden elämän.
GianFranco vapautui huumeista ilman
mitään vieroitusta ja nukkui monta vuo-
rokautta univelkojaan. Gianfranco tuli
mukaan seurakuntaan ja löysi hengelli-
sen perheen.

Uusi elämä oli alkanut. Kun tapasin
hänet, niin hän oli myynyt liikkensä, au-
tonsa, moottoripyöränsä ja maksanut
pois huumevelkansa. Sillä hetkellä Gian-
Franco oli työssä tehtaassa tehdastyö-
läisenä. Hänen kasvoistaan loisti ilo ja
rauha, jonka Jeesus oli antanut hänen
sydämeensä.

Raamatunpaikka: “ Siis, jos joku on
uusi luomus Kristuksessa, niin hän on
uusi luomus; se mikä on vanhaa, on ka-
donnut, katso uusi on sijaan tullut.” oli
käynyt toteen GianFrancon elämässä.

Vuosia kului ennenkuin kuulin uudel-
leen GianFrancosta. Sitten kuulin, kuin
hänen sydämellään oli kertoa ilosano-
maa Jeesuksesta muslimeille Milanossa.
Hän halusi kertoa niille, jotka sitä eivät
ennen olleet kuulleet, kuinka Jeesus Kris-

tus on maailman Vapahtaja ja Pelastaja ja
kuinka Jeesus oli hänenkin elämänsä
pelastanut ja muuttanut. Nyt hän tekee
sitä kokopäiväisesti.

Raamattu sanoo, että me kaikki tarvit-
semme uuden elämän Jumalalta. Synti on
turmellut jokaisen ihmisen elämän ja vai-
kuttaa jokaisessa vaikka ulkonaisesti
menisi miten hyvin. Mutta Jumala rak-
kaudessaan haluaa pelastaa jokaisen ja
antaa uuden ja ikuisen elämän. Tie tähän
elämään käy Jeesuksen kautta. Jeesus
kärsi ristillä sovittaen ja ottaen pois kaik-
ki syntimme. Usko häneen ja pyydä hän-
tä elämäsi Herraksi, niin sinäkin saat
uuden elämän Jumalan lapsena. Silloin
hänen rauhansa ja ilonsa täyttää sydä-
mesi.

Jumala sinua siunatkoon.

Kari Hämäläinen
 seurakuntatyöntekijä

Jyväskylän Vapaaseurakunta
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Myllyjärven puolimatkan kodit harjaan!Myllyjärven puolimatkan kodit harjaan!Myllyjärven puolimatkan kodit harjaan!Myllyjärven puolimatkan kodit harjaan!Myllyjärven puolimatkan kodit harjaan!

 Jyväskylän Katulähetys ry:n
mittava rakennushanke Mylly-
järvellä vahvistaa yhdistyksen
kuvaa yhtenä kolmannen sekto-
rin  merkittävimmistä päihteistä
kärsivien ihmisten asuttajista ja
auttajista maassamme.

Roninmäentie 2:een paraikaa nouse-
viin rivitaloihin tulee yhteensä 25 asun-
toa. A-talo sisältää 3 kpl 3 h + keittiö
kokoisia perhehuoneistoja pinta-alaltaan
66 neliötä. Talon päätyyn tulee lasten
leikkipaikka. Talo B-talo sisältää 12 kpl  29
neliön yksiötä.  Sekä C-talo 3 kaksiota ja
6 yksiötä, totesi hallinto- ja taloussihtee-
ri Seppo Riikonen puheessaan.

Mittavan hankkeen harjannostajaisia
vietettiin 1.11. Ladun majalla, jossa oli
tarjolla herkullista lohikeittoa ja kahvit.
Pidettyjen puheiden lisäksi hengellises-
tä ohjelmasta vastasi Kööriläiset  laula-
en ja todistaen rakkaasta Vapahtajas-
tamme.  Sitä ennen suoritetussa rakenta-
jien ja rakennuttajien välisessä katsel-
muksessa vallitsi tyytyväinen mieli siitä,
että hanke on edennyt  täysin aikataulus-
sa ilman ongelmia, kommentoi toimin-
nanjohtaja Erkki Arvaja.

Tämä päihdeongelmista kärsiville ja
heidän perheilleen tarkoitettu Myllyjär-
ven yksikkö valmistuu tammikuussa 2003.
Hanke on rahoitettu valtion asuntora-
haston lainalla. Nyt tontilla oleva vanha
päiväkeskus saneerataan asukkaiden
käyttöön yleisiksi tiloiksi ja sen eteen
ulos tulee seurustelutilat. Tontille tulee
lisäksi 16:n auton parkkipaikka. Kaiken
tämän jälkeen tontille jää tilaa 2. raken-
nusvaiheelle tulivaisuuteen. Asukasva-
linta Myllyjärvelle on käynnistynyt ai-
van näinä päivinä.

Talojen pääsuunnittelijana toimi Jor-
ma Jouhiaho Oy, rakennesuunnittelijana
Insinööritoimisto Pertti Ruuskanen, muut
piirustukset ovat LVI-suunnittelu Heikki
Heikkilä Ky:n,  Sähkösuunnittelu J. Ne-
nonen Ky:n ja pohjatutkimukset  Geo-
Control Oy:n käsialaa.

Pääurakasta vastaa Rakennusliike Jy-
väskuutiot Oy,  LVI työt hoitaa Are Oy ja
sähkötyöt TR Watti.

Kuvat ja teksti:
Esko Jantunen

Köörikuoro Pentti Riuttanen ja Matti Paananen musisoivat Ladunmajalla pidetyis-
sä harjannostajaisissa.

Työmaakokous ennen harjannostajaisia tarkasti työn tuloksia.

Myllyjärvelle  uudet asukkaat muuttavat helmikuun alussa 2003.
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Nurmelan puolimatkankodista

tuli lämmin karhun pesätuli lämmin karhun pesätuli lämmin karhun pesätuli lämmin karhun pesätuli lämmin karhun pesä
 Puolimatkankotien asukkai-

den tuettuun asumiseen kuuluu
henkisen ja aineellisen hyvin-
voinnin tukemisen lisäksi myös
turvallisuus ja lämpö.

Yksikön hoito on yksilön hoitoa –
joulukuun aikana saadaan Nurmelan
puolimatkankodissa valmiiksi lämmön-
eristystyöt, joiden jälkeen talosta tulee
vihdoin kunnolla ympärivuotiseen käyt-
töön soveltuva.

 Nurmelan puolimatkankodissa on
lämpö talvisin päässyt joskus laskemaan
–14 asteeseen, mutta ei pääse enää. Säy-
nätsalon Puhallusvilla Oy puhalsi väli-
katon täyteen selluvillaa ja Tekevä-sää-
tiö laittoi seiniin viiden sentin villat ja
tuulensuojalevyt. Kun vielä päiväkes-
kukseen pystytettiin varaava takka, niin
Nurmelasta tuli lämpöinen kuin karhun
pesä. Eristystöiden edistyminen koet-
tiin välittömästi päiväkeskuksessa ja mar-
raskuun lopun yli 20 asteen pakkanen
pysyi visusti talon seinien ulkopuolella.

Nurmela oli aikoinaan sosiaalidemo-
kraattisen puolueen kesänviettopaikka-
na, joten se rakennettiin vuona 1968 etu-
päässä kesäkäyttöön. Nurmelassa on
lämpö talvisin päässyt joskus laskemaan
–14 asteeseen,mutta ei pääse enää. Eris-
tämiseen  ei ole kiinnitetty erityisempää
huomiota. Onpa lämpöä pahimpina talvi-
kuukausina saatu sisään yleensä raken-
nustyömailla käytetyllä lämpöpuhalti-
mella. Yhdistyksen taloustilanne on kui-
tenkin kehittynyt niin suotuisasti, että
Nurmelan remontti saatiin tänä vuonna

Tekevä-säätiön miehet ovat laittaneet Nurmelaan viiden sentin villat, joka tuntui
välittömästi päiväkeskuksen lämmön nousuna.

Kaunis, varaava takka antaa tunnelmaa
ja antaa lämmöt asukkaille eikä hara-
koille.

työn alle.
Etapin vastaava työntekijä Terttu

Valkeinen kertoi, että Etapissa on tämän
vuoden aikana tehty tavanomaista pin-
taremonttia.

”Sisätiloja on maalattu ja tapetoitu.
Alakerran saunatilat paneloitiin ja sisus-
tettiin uudestaan. Kun Etappi siirtyi ker-
ran yhdistyksen omaisuudeksi, niin täy-
tyy tässä sen verran katsoa, ettei raken-
nus sentään romahda”, Terttu totesi hy-
väntuulisesti.

Sitkeästi vuodesta toiseen elävänä

toiveena Etapissa on saada joskus kun-
non savusauna Sallaajärven rannalle.
Tämän haaveen kanssa onkin syytä elää
kärsivällisesti, sillä hitaasti se lämpiää se
savusaunakin, kun ja jos se joskus val-
mistuu!

Ensi vuonna kohentelee Kalliomäki
kasvojaan. Jorma Soini kertoi, että tar-
koitus on ehostaa yksikön piharaken-
nuksia. Savusaunaan vedetään vesijoh-
dot, kiuasta parannellaan ja kotaa ko-
hennellaan.

Venäjän Karjalaisen perheen kiitosVenäjän Karjalaisen perheen kiitosVenäjän Karjalaisen perheen kiitosVenäjän Karjalaisen perheen kiitosVenäjän Karjalaisen perheen kiitos

"Kitan!  Nyt meilla on kengat." Fodor, Anna, Anastasia ja Irina ja
heidän äitinsä Tatja ja Galina sekä mummo.
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Budjetti pakettiin Eestin PärnussaBudjetti pakettiin Eestin PärnussaBudjetti pakettiin Eestin PärnussaBudjetti pakettiin Eestin PärnussaBudjetti pakettiin Eestin Pärnussa
Yhteinen virkistys- ja budjettimatka

suuntautui tänä marraskuun alussa Ees-
tin kylpyläkaupunki Pärnuun, jossa ta-
lousarvio saatiin pakettiin, yhdistyksen
solmukohtien aukaisemista pohdittiin,
työkavereiden välisiä suhteita solmittiin
ja tulipa mukana muutama lahjapaketti-
kin tuomisiksi. Kun otetaan huomioon
otetut lainat, niin Katulähetyksessä liik-
kuu ensi vuonna enemmän rahaa kuin
koskaan aikaisemmin: budjetin loppu-
summaksi saatiin n.2,4 miljoonaa euroa
sisältäen 19 yksikköä tai projektia. Lop-
pusumma on likipitäen sama kuin viime
vuonna.

Vt. toiminnanjohtaja Erkki Arvaja oli
tyytyväinen niin yhdistyksen talousti-
lanteeseen kuin myös työntekijöihinsä,
joille hän esitti meneillään olevasta toi-
mintakaudesta kiitokset. Koska raha-asi-
oissa ei olla aivan selkä seinää vasten,
niin budjetin raamituksessa ei tarvittu
kovaa kädenvääntöä. Katulähetyksen
tilityksiä hoitavan Cimson Oy:n tilitoi-
miston johtaja Mika Suomalaisen mie-
lestä yksikköjen alustavat esitykset oli-
vat niin lähellä hallituksen hyväksyttä-
väksi lähtevää Pärnun esitystä, että esi-
tys saatiin kasaan ilman yllätyksiä.

Yhdistyksen talouteen vaikuttavia
tekijöitä on kuitenkin vielä tulollaan. Jou-
lukuussa tiedetään, mitä yhdistyksen
projekteja  Raha-automaattiyhdistys esit-
tää tällä kertaa hyväksyttäväksi, mitä
tuovat mukanaan Päihdesaatiön kanssa
käytävät yhteydenpidot ja lähteekö yh-
distys tositoimin perustamaan jotain
uutta yksikköä olemassaolevien lisäksi.
Arvaja kertoi, että keskusteluissa on tul-
lut esillä mm. entisen Häkkisen katkaisu-
ja kuntoutusaseman mahdollinen siirty-
minen Katulähetyksen toimintapisteek-
si.

Jyväskylän Katulähetys on ollut jo
kymmenen kertaa pitämässä leiriä Eestin
Raplassa Ahekonnun kylän Petrulan kris-
tillisessä kodissa., jossa vierailu meno-
matkalla lisäsi luottamusta rukouksia
kuulevaan Taivaalliseen  Isäämme. ”Kul-
jemme täällä vaikeudesta vaikeuteen,
mutta aina on Jumala meistä huolta pitä-
nyt”, olivat petrulalaisten terveiset. Ruo-
ka-avustusta on saatu aina jostain: kun
yksi tulolähde on hiipunut, niin jo on
jokin uusi taho kuljettanut apukuorman
Petrulaan. Pihalla seisoi yksi viimeisim-
mistä suurista rukousvastauksista: jat-

kuvien rukousten kohteena ollut traktori
saatiin kertarysäyksellä, kun yksi suo-
malainen perhe lahjoitti juuri sopivan
summan kohteena olevaan traktoriin li-
sälaitteineen!

Juhani Haveri Sininauhaliiton kolmi-
vuotisesta Sillakaar-projektista kävi ker-
tomassa Pärnussa liiton tekemästä Ees-
tin työstä. Viime vuoden lopulla saatiin
projektin rahoituksesta, entisessä rahas-
sa 2,2 miljoonan markan päätös.

”Visiona on rakentaa Eestin päihde-
työlle samankaltainen organisaatio kuin

on Suomessa Sininauhaliitto. Me rahoi-
tamme vain pytingin pystyyn, jonka jäl-
keen jatkossa kehittämistyö tehdään
Eestin omalla rahoituksella. EU:n ajatus-
han on, että avustuksena ei viedä kalaa,
vaan onki”, Haveri kuvaili projektin si-
sältöä.

Haveri ei kuitenkaan esitellyt työtään,
vaan patisti Jyväskylän Katulähetystä
ottamaan omassa Eestin työmuodossaan
pitkän askeleen eteenpäin. Hän neuvoi
anomaan rahaa Ulkoministeriöstä Ees-
tissä käynnistettävään avohuolotyöhön.

Budjettiriihessä ovat vt. toiminnanjohtaja Erkki Arvajan ja Cimson Oy:n  tilitoi-
miston johtaja Mika Suomalaisen tentittäviksi ovat vuorollaan joutuneet Päätty-
mättömän Tarinan toimelias naisryhmä.

Raplassa poikettiin syömässä ja tapaamassa tuttuja Petrulan kristillisessä kodis-
sa.
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Rahalla olisi hyvä palkata eestiläinen
vetämään toipuvien ryhmiä. Mihin toi-
miin  Jyväskylän Katulähetys sitten
Eestin työmuodon suhteen ryhtyykin,
niin päihdeleirien jatkohoidon kehittä-
minen koettiin välttämättömäksi seu-
raavaksi vaiheeksi.

Matkalla tehtiin nimettömänä palau-
tettu kirjallinen kysely  yhdistyksen
vahvuuksista, heikkouksista, mahdol-
lisuuksista ja uhista. Kaikkien neljän
kohdan listat olivat pitkät ja kommentit
aikaansaivat paljon naurua ja vauhdik-
kaita kommentteja. Mutta saako lis-
toista irti mitään konkreettista, kas sii-
nä pulma?

Budjetti-matkan yhteishengen luo-
minen sai dramaattisen käänteen, kun
kotimatkalla saatiin viesti lopulta kol-
men Tessio Backaan matkalla olleen
työtoverin menehtymisestä autokola-
rissa. Laivalla itkettiin ja käytiin läpi
niitä keinoja, miten asiaa voitaisiin
hoitavasti käsitellä. Seuraavana päivä-
nä jäyti mieltä matkaväsymyksen lisäk-

Tallinnan Tompean mäeltä matkalaisille avautui kaunis ja eksoottinenkin Tallin-
na.

si suuri suru ja yhdistyksen yksiköissä
suruliputettiin. Yhdistyksen työnäylle
kohtalokas onnettomuus antaa kuiten-
kin suuntaa tulevaan: talousarvio tarvi-
taan, että vielä täällä armonajassa olevat

kärsivät lähimmäisemme voisivat saada
apua ja ennen kaikkea tutustua Taivaal-
liseen Isään, joka on elämän ja kuoleman
Herra.

Päihdetyön opiskelustaPäihdetyön opiskelustaPäihdetyön opiskelustaPäihdetyön opiskelustaPäihdetyön opiskelusta

tullut jo vakiintunut tapatullut jo vakiintunut tapatullut jo vakiintunut tapatullut jo vakiintunut tapatullut jo vakiintunut tapa
 Jyväskylän Aikuis-

oppilaitoksen päihdetyön
ammattitutkintoon valmistava
koulutus on lyönyt läpi Jyväsky-
län Katulähetyksessä. Heti sen
jälkeen, kun viisi vakituista tai
vakinaisluonteista työntekijää
päättivät oman opiskelunsa
onnellisesti todistusten jako-
tilaisuudessaan, niin uusi ryhmä
astui ottamaan yhdistykselle
melkein kuin kuuluvan oman
paikkansa.

Innostus opiskeluun on melkoinen,
sillä moni yhdistyksessä toimiva haki
kurssilla tällä kertaa kuitenkaan pääse-
mättä sisälle. Monen kohdalla oli kysy-
mys siitä, että työkokemus ei riittänyt
lunastamaan paikkaa pulpetin takaa.
Vuosi eteenpäin harjoittelua yhdistyk-
sessä ja ensi vuonna aikuiskoulutuksen
ovi sitten jo aukeaakin; voidaan siis jo
nyt ennustaa,  että myös ensi vuonna
yhdistyksestämme on ryhmä  syventä-
mässä taitojaan ja tietojaan aikuisoppi-
laitoksessa.

Tänä vuonna päihdetyön ammattitut-

kintoa kohti opiskelee kaksi yhdistyksen
työntekijää, Ensiaskeleen vastaava työn-
tekijä Ville-Veikko Lampinen ja yhdis-
telmätuella taloushallinnossa työsken-
televä, “pullakirkkopappimme”, Esko
Jantunen. Alkuvaiheen triosta on kol-
mas henkilö nyt poissa, sillä Tessio
Backassa työskennellyt Leena kuoli
marraskuussa Laukaan  auto-onnetto-
muudessa ollessaan ensimmäistä kertaa
matkalla opiskelujaksonsa työharjoitte-
luun.

Ville-Veikko Lampisesta on kuoriutu-

nut motivoitunut opiskelijanuorukainen.
“Olen toiminut Ensiaskeleessa yhdek-

sän vuotta ilman sosiaalialan tai päihde-
työn pätevyyttä, joten minulla oli todella
halua saada vihdoin myös muodollinen
pätevyys”, hän mainitsee lähtökohdik-
seen.

Ensimmäinen opiskelujakso koski ih-
mislähtöistä ammatillisuutta.

“Työkokemukseni ja luonteeni tietä-
en en koen saavani tästä jaksosta uusia
työkaluja työskentelyyni. Tämän kuun
11. päivänä päästään sitten sosiaalialan
lainsäädäntöön ja varmaan sieltä saa-
miani eettisiä ja moraalisia ohjeita voin jo
siirtää työkentällekin. Opiskelun jatku-
essa on mielenkiintoista tarkkailla entisiä
tekemisiäni, maalaisjärjellä ajattelemiani
ratkaisuja suhteessa nyt omaksumaani
oppimateriaaliin”, Ville-Veikko pohtii.

Aivan eilisen teeren poikia Ville-Veik-
ko Lampinen ei lopulta sitten olekaan.
Pari vuotta sitten hän kävi 19 opintovii-
kon jakson ammattikorkeakoulussa opis-
kelemassa laaja-alaista osaamista ja yh-
teistyötä päihdetyössä ammattikorkea-
koulussa. Tuolta pohjalta ponnistaes-
saan Ville-Veikko onkin kokenut Jaikon

Jyväskylän Aikuiskoulutuskeskukses-
sa on aina ollut Jyväskylän Katulähe-
tyksestä opiskelijoita silloin, kun opin-
ahjossa on opiskeltu päihdetyön ammat-
titutkintoa.

jatkuu sivulla 9
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Uusi päihdetyönohjaaja EnsiaskeleeseenUusi päihdetyönohjaaja EnsiaskeleeseenUusi päihdetyönohjaaja EnsiaskeleeseenUusi päihdetyönohjaaja EnsiaskeleeseenUusi päihdetyönohjaaja Ensiaskeleeseen...............

kan sitten löysin ja hain. Ja nyt tuntuu
ihan hyvältä, että minut valittiin. Siitä
olen tosi iloinen, valottaa Johanna.

Miltä nyt tuntuu eka
kuukauden jälkeen?

Alahan on aika miesvaltainen, mutta
olen kokenut, että minut on otettu todella
hyvin vastaan. Ainoa on, että tais tulla
taloon yksi vahdittava lisää. Työkaverit
pitävät niin viimeseen asti huolta uudes-
ta työntekijästä. Pitävät kuin kukkaa käm-
menellä – ainokaista tyttöä ettei vain
joutuisi hukkateille, naurahtaa Johanna.

Myös asukkaat ovat ottaneet minut
hyvillä mielin vastaan. Minulle on käyty
oikein sanomassakin, että kiva kun sinä
tulit tänne töihin. Erikoisesti naispuoli-
set asukkaat ovat antaneet tällaista pa-
lautetta. Alku on mennyt tietysti seurail-
lessa muiden työntekijöiden työskente-
lytapoja ja hakiessa sitä omaa mallia.
Työtilanteet vaihtelevat nopeasti ja  kos-
kaan ei tiedä mitä seuraavassa hetkessä
tapahtuu. Aika ei ole ainakaan käynyt
pitkäksi. Työnkuvani on pikkuhiljaa hah-
mottumassa, onko se valvonta- ja järjes-
tyksenpitoa vai voisinko alkaa järjestä-
mään muunlaisia aktiviteetteja. Tulee
olemaan varmaan haasteellista saada

aktivoitua asukkaita. Monella elämä pyö-
rii niin tasaisesti juomisen ympärillä,
pohdiskelee Johanna.

Mistä ammennat elämääsi voi-
maa ja mitä harrastat

vapaa-aikoinasi?

Jumalanpalvelukset ovat minulle tär-
keitä. Ne ovat minulle rauhoittumisen
paikka. Saan olla hiljaa, rauhoittua ja ke-
rätä voimia. Uskovan kodin tyttönä ne
ovat aina kuuluneet tärkeänä osana elä-
määni. Ei edes murrosiän kyselyjen ja
pienten sisäisten kapinointien aikana siinä
tapahtunut muutosta. Myös luonto ja
siellä liikkuminen antaa voimia ja rauhoit-
taa. Siellä lataan akkuja.

 Noilla ulkoiluretkillä minulla on koira
mukana Remo nimeltään. Se on puhdas
sekarotuinen saksanpaimenkoiran ja rot-
weilerin sekoitus eikä suinkaan luonne-
vikainen niin kuin Ville-Veikko joskus
kiusottelee minua. Kudonta ja ristipisto-
työt ovat yksi intohimoni. Teen niitä
omaan käyttöön ja lahjaksi ystävilleni.
Siitä tykkään kovasti ja teen sitä joka
päivä, kertoo Johanna.

Kuvat ja teksti:
Esko Jantunen

 Porista Jyväskylään muuttanut
Johanna Aarnos 26 v. diakoni-
sosionomi (AMK) aloitti työt
marraskuun alussa Ensiaskeleen
uutena päihdetyönohjaana.
Johannan opinnäytetyö käsitteli
Porin ev.lut.seurakuntien
diakoniakeskuksen päihdeleirejä.
Tapasin iloisen ja nauravaisen
Johannan työpaikallaan
Ensiaskeleessa.

Minkälainen on perhetaustas-
tasi ja mitä olet puuhaillut

nuoruudestasi?

Olen syntynyt Keiteleellä, mutta  käy-
nyt kouluni ja viettänyt lapsuuteni ja
nuoruuteni Pälkäneellä, jossa kirjoitin
ylioppilaaksi 1996. Sen jälkeen sain kau-
pan alalta vakituisen myyjän paikan.
Myyjän ura keskeytyi opintovapaa- vuo-
deksi 1996-97 jolloin olin opiskelemassa
Ryttylän Raamattukoulussa. Vuonna
1999 aloitin sosionomiopinnot Diakonia-
ammattikorkeakoulussa, jotka olivat pai-
nottuneet mielenterveys- ja päihdepuo-
len aineisiin, kertoo Johanna Aarnos.

Meitä on viisihenkinen perhe. Isä ja
äiti sekä vanhempi sisko ja veli. Sisareni
on kehitysvammainen, aito luonnonlap-
si, joka elää tunteensa täysillä. Tosi po-
sitiivinen pakkaus! Hän käy päivisin työs-
sä Toimintakeskuksessa ja elää vielä
kotona.  Isoveljeni on  diplomi-insinööri
ja työskentelee Nokialla. Kaikki perhe-
emme jäsenet ovat kristittyjä ja kirkkotie
ja jumalanpalvelukset ovat tulleet tutuik-
si minulla jo lapsuudesta asti. Sieltä mi-
näkin olen löytänyt paikan hiljentyä ja
kerätä voimia, jatkaa Johanna.

Mikä sai sinut hakemaan
Jyväskylän Katulähetyksen

tehtäviin?

Kesäisin opiskeluaikana olen ollut
päihdeleireillä leiriavustajana sekä dia-
koniatyöntekijöiden kiertävänä sijaise-
na sekä kanslistina. Ala kiinnosti ja aloin
diakoniakeskuksen kautta ottaa selvää
eri paikkakuntien katulähetystoiminnas-
ta ja etsiä päihdealan paikkoja.  Työvoi-
mahallinnon sivuilta tämän avoimen pai-

Henkilökuva:

- Minut on otettu hionosti vastaan miesvaltaiseen työporukkaan Ensiaskeleeseen,
iloitsee päihdetyöntekijä Johanna Aarnio.



9

Ensiaskeleen toiminnassa uusia tuuliaEnsiaskeleen toiminnassa uusia tuuliaEnsiaskeleen toiminnassa uusia tuuliaEnsiaskeleen toiminnassa uusia tuuliaEnsiaskeleen toiminnassa uusia tuulia

     Ville-Veikko Lampinen
aloitti vuonna 1994 työllistettynä
Kytökadulla. Työllistämistyöt
jatkuivat vipparina kunnes hänet
vakinaistettiin  vuonna 1996.
Ensiaskeleen vastaavana työnte-
kijänä hän on toiminut noin
kolme vuotta. Vietin hetken
Ville-Veikon toimistossa
Kankitiellä ja kuulostelin mitä
hänen työmaalleen tällä hetkellä
kuuluu.

B-talossa kannustetaan
 raittiiseen asumiseen.

Ensiaskeleessa on saatu päätökseen
prosessi B-talon muuttamiseksi kuivaksi
taloksi. Kaikki, jotka asuvat B-talossa
ovat sitoutuneet, että asuvat asunnois-
saan  selvin päin. Muutos toteutettiin
pikkuhiljaa siten, että asukasvalintati-
lanteessa asiakkailta kysyttiin ovatko he
valmiit sitoutumaan omassa elämässään
tällaiseen ratkaisuun. Talossa jo asuneil-
ta kysyttiin myös sama kysymys ja siitä
lähdettiin eteenpäin, aloittaa Ville-Veik-
ko Lampinen

Asumisen ja elämisen kannustimena
B-talon asukkaat tulevat saamaan pientä
extraa, kuten ylimääräisiä saunavuoroja
ja porinasta irrotetaan varoja talon omiin
virkistystarkoituksiin. Näin talon asuk-
kailla on mahdollisuus keksiä virikkeel-
listä toimintaa mikä koskee heitä itseään.
Heillä on mahdollisuus omalla porukalla
lähteä harrastamaan jotakin mikä heitä
kiinnostaa. Se voi olla vaikka elokuvailta,
joku retki, liput ja kuljetus lätkämatsiin tai

joku muu juttu minkä he itse haluavat
toteuttaa. Kaikki realistiset toiveet pyri-
tään toteuttamaan, kertoo Lampinen

Yhteishengellä parannetaan
asukasviihtyvyyttä.

Ratkaisu lisää asukkaiden asumisviih-
tyvyyttä, luo keskinäistä yhteishenkeä
ja on samalla konkreettinen osoitus siitä,
että Ensiaskeleessa on myös asukkaita,
joiden elämä ei ole totaalisesti pois kont-
rollista. Tällä haluamme myös viestittää,
että yksikössä voi elää normaalia elämää
eikä kaikkien  tarvitse käyttää päihteitä.
On hyvä muistaa, että ihmiset asuvat
meillä monien eri syiden takia, toteaa
Ville-Veikko.

Ajatuksena on, että B-talo olisi jat-
kossa portti jonka kautta ohjataan ihmi-
siä eteenpäin löytämään uusia asumis-
mahdollisuuksia aina ns. normaaliin asu-
miseen asti. Tämä lienee tärkein uutinen

Ensiaskeleesta tällä hetkellä, sanoo Vil-
le-Veikko.

Minkälaisia havaintoja päihde-
työnrintamalta tästä vinkkelis-

tä sinulla nyt on?

Joka päivä näkee edelleen kuinka
vähän kaupungilla ja maalaiskunnalla
on tarjota ihmisille asumismahdollisuuk-
sia. Ainoaksi mahdollisuudeksi näyttää
usein jäävän ensisuojaan tuleminen. Yhä
nuoremmat tulevat Ensiaskeleen palve-
lujen piiriin, koska heillä ei ole mitään
muita vaihtoehtoja. Kun soitellaan ja
kysellään eri tahojen tarjoamia mahdol-
lisuuksia joka puolella on vain jonoja.
Ensiaskel näyttää olevan viimeinen saa-
reke asuntopulaan monilla ihmisillä, joil-
la ei sinänsä olisi mitään syytä tänne
tulemiseen. Heille ei vain ole asuntoa,
pohdiskelee Lampinen

Mielestäni nuoren henkilön paikka ei
olisi tässä ympäristössä. Täällä tarjotut
eväät eivät riitä siihen, että nuori saisi
oijottua elämänsä raiteilleen. Täältä ja-
loilleen pääseminen on  liian vaikeaa.
Henkilökohtaisesti ajattelen, että pitäisi
pystyä yleensä lisäämään erilaisten pal-
veluyksiköiden määrää niin, että ne voi-
taisiin rajata tietyille ryhmille: nuorille,
vanhoille alkoholisteille, narkomaaneil-
le jne. Tämä on semmoista toiveajatte-
lua. Ensisuojan jälkeen pitäisi olla enem-
män erilaisia vaihtoehtoja, josta löytyisi
nopeammin tarkoituksenmukaiset asu-
mismahdollisuudet kullekkin ryhmälle ih-
misiä, päättää Lampinen.

nykyiset opiskelut huomattavasti hel-
pommiksi. Ainoana ongelmana on se,
miten saisi sovitettua opiskelun, työn
ja vapaa-ajan sopivaan muottiin.

Päihdetyön ammattitutkinto sisältää
Jyväskylän Aikuisoppilaitoksessa seu-
raavat osiot: lainsäädäntö- ja palvelu-
järjestelmä, ihmislähtöinen ammatilli-
suus, päihdetyön perusteet ja menetel-
mät, ehkäisevä päihdetyö, itsenäinen
ammatinharjoittaminen sekä päihde-

työn psykososiaalinen lähestymista-
pa. Katulähetyksen toivomaa kristillis-
tä päihdetyötäkin on yhdeksi osioksi
kaavailtu, mutta toistaiseksi se ei ole
vielä toteutunut.

Ammattitutkinnon on yhdistyksen
väestä ehtinyt läpäistä jo kuusi henki-
löä. Heidän kokemuksensa mukaan tut-
kinto panee ajattelemaan työtä entistä
syvällisemmin ja asiakaslähtöisemmin
sekä antaa lainsäädännön opetuksella
hyvän kivijalan toimia asiakassuhteis-
sa oikein.

jatkoa sivulta 7

Ensiaskel Martti Kuneliuksen piirtämänä.
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Uusi päivä Jyväskylän Katu-
lähetys ry:ssä valkenee. Kan-
kitien halleissa koneet huri-

sevat ja väki ahkeroi. Naiset ja miehet
lajittelevat, leikkaavat ja silppuavat
tekstiiliä. Työn tuloksena syntyy ko-
nepyyhkeitä, upeita luomuksia myy-
mälään myytäväksi ja monia muita
uusiotuotteita. Kierrätystä parhaim-
millaan! Myymälän työntekijät ter-
vehtivät iloisesti asiakkaita. Kierrän
myymälässä hämmästellen vaatteiden
ja muiden tavaroiden laadukkuutta ja
halpaa hintaa. Teen monia löytöjä.

Piipahdan Ensiaskeleen valvo-
moon. Työntekijä seuraa monitoreis-
ta talojen pihapiirin elämää, asukkaat
käyvät ostamassa kanttiinin tuotteita
ja muutama väsynyt kulkija lepäilee
ensisuojassa. Pihapiirissä elämä on
vilkasta. Matka jatkuu… Kalliomäen
kotoisassa ilmapiirissä käydään vilk-
kaasti puolimatkakotien kehityskes-
kustelua. Tessio Backassa tunnelma
on katossa. Erään talon asukkaan lop-
puun suoritettua vankilatuomiota juh-
listetaan kakkukahvein. Päättymätön
tarina aukaisee ovensa kaupungin
nuorille osan talon työntekijöistä
painiskellessa tulevan vuoden bud-
jettisuunnitelman kanssa.

Myllyjärven rakennustyömaalla
käy vilske ja tulosta syntyy. Ei mene
enää kauan, kun uudet asukkaat pää-
sevät muuttamaan taloihin. Kylmästä
ilmasta on mukava siirtyä torin laidal-
la sijaitsevan Kotokahvilan lämpi-
mään kansainväliseen ilmapiiriin
nuuhkimaan ihania tuoksuja. Ehdim-
me vielä piipahtaa katsomaan Linkki-
projektin Cygnaeuksenkadulla sijait-
sevaa kaunista vanhaa maahanmuut-
tajamiesten ”olohuonetta”.

Tämän jälkeen palaamme takaisin
lähtöpisteeseen. Taloushallinnon toi-
mistossa pyöritetään Jyväskylän Ka-
tulähetyksen raha-asioita ja työn lo-
massa eri yksiköiden työntekijät pii-
pahtavat toimistossa omissa asiois-
saan. Puhelinkin soi…

Jyväskylän ammattikorkeakoulun
sosionomiopiskelijana sain tutustua

Jyväskylän Katulähetys ry:n toimintaan ja
eri yksiköihin hallinnon ja esimiestehtävien
harjoittelussani. Toiminnan laaja-alaisuus
ja moninaisuus todella yllättivät minut, vaik-
ka toiminta jossain määrin olikin minulle
tuttua jo ennestään. Yhdistys tekee todella
arvokasta työtä eri asiakasryhmien parissa
ja tarjoaa työllistämisen ja oppisopimusten
kautta mahdollisuuksia ja ”elämän eväitä”
monelle.

Toimintasuunnitelmat ja –kertomukset
viestivät siitä kehityksestä ja toiminnan mo-
nipuolistumisesta, mitä Jyväskylän Katulä-
hetyksessä on vuosien varrella tapahtunut.
Yhdistys elää ajan hermolla ja vastaa toimin-
nallaan uusiin ilmeneviin haasteisiin ja asi-
akasryhmien tarpeisiin.

Yleisilmapiiri on kannustava

Eri yksiköissä käydessäni olen ihaillut
työntekijöiden sitoutuneisuutta ja omistau-
tuneisuutta työlleen. Sitoutuneisuudesta
kertoo työntekijöiden kehityshalukkuus:
halu kehittää työtään ja suunnata resursse-
ja yhä enemmän asiakkaiden tarpeita vas-
taaviksi. Yleisesti ilmapiiri Katulähetykses-
sä on kannustava. Toiminnanjohtaja jakaa
vastuuta työntekijöille, jotka toimivat yksi-

köissään oma-aloitteisesti ja itsenäises-
ti. Opiskelijan silmin kuukausittaiset työn-
tekijäpalaverit toimivat tärkeänä keskus-
telufoorumina, ajatusten vaihtopaikkana
ja yhteistyökanavana eri yksiköiden työn-
tekijöille.

Opiskelijana on ollut helppoa tulla har-
joitteluun Jyväskylän Katulähetykseen.
Vaikka työntekijöitä on vilissyt Kanki-
tiellä ja eri yksiköissä lukuisia, on vas-
taanotto kaikilta ollut positiivinen. Opis-
kelijanakin on voinut kokea olevansa osa
tasavertaista ”katulähetys-porukkaa” ja
saanut kokeilla omia taitojaan vastuulli-
sissakin tehtävissä. Kaikin puolin olen
kokenut saaneeni harjoittelultani arvok-
kaita oppimiskokemuksia. Nämä koke-
mukset ”repussani” on hyvä jatkaa am-
matillista kasvua.

Harjoitteluni päättyessä haluan toi-
vottaa koko Jyväskylän Katulähetys ry:n
väelle hyvää talvea ja menestyksekästä
tulevaa vuotta sekä voimia tärkeässä työs-
sänne toisianne tukien!

Pia Blomberg
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän KatulähetysJyväskylän KatulähetysJyväskylän KatulähetysJyväskylän KatulähetysJyväskylän Katulähetys
opiskelijan silminopiskelijan silminopiskelijan silminopiskelijan silminopiskelijan silmin

- Minun on ollut helppoa tulla harjoitteluun Jyväskylän Katulähetykseen, Pia Lum-
berg toteaa.
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      Suuremmassa kädessä      Suuremmassa kädessä      Suuremmassa kädessä      Suuremmassa kädessä      Suuremmassa kädessä

KKKKKolumniolumniolumniolumniolumni
Liisa Saarnivaara-Soini:

  ”Olen särkynyt
saviruukku…”

Tommy Helstenin mukaan ihmisen
vaikeimpia tehtäviä on suostua luoduk-
si, Luojansa luomistyöksi. Meissä istuu
vahvana tarve olla oman elämänsä her-
roja ja herrattaria. Tarkoitus on olla ”oman
elämänsä seppä”, vaikuttaja, toimija. Tai
jospa sanoisin tämän omavastuisesti,
sekoittamatta toisia tähän. Mielelläni
toivon asioiden, tilanteiden ja ihmissuh-
teiden menevän oman mieleni mukaan.
Toisinaan jutut menevätkin ns. putkeen,
toisinaan taas eivät. Välillä joudun jopa
”verissäpäin” taistelemaan oikeana pi-
tämäni tavoitteen puolesta. Joskus huo-
maan (voi olla, että ulkopuoliset jopa
useammin!), että tuli haaskattua energi-
aa vääriin kohteisiin ja väärällä tavalla
sekä kokonaisuuden  kannalta  jopa vä-
häpätöisissä asioissa. Kuten esim. mi-
ten astianpesukoneeseen laitetaan asti-
at, minun vai sinun tavalla, jos tavoittee-
na on saada puhdasta ja kirkasta tulosta.
Tai kuka sanoo viimeisen sanan missä-
kin asiassa…

Meillä jokaisella on oma historiamme,
menneisyyytemme. Vanhempamme,
kasvattajamme ja elinympäristömme
sekä  yhteiskunta arvoineen ovat vai-
kuttaneet meihin voimakkaasti; jättäneet
sormenjälkensä henkeemme, sieluumme
ja ruumiiseemme. Myös itse olemme
tähän päivään mennessä koskettaneet
monien ihmisten elämää ja jättäneet jäl-
kemme heihin. Hyvän ja pahan. Mennei-
syys on tässä ja nyt sekä vaikuttaa tä-
hän päivään ja tulevaan.

omin ehdoin ja omassa varassa, ilman
Tekijän sekaantumista eloomme, on lu-
jassa. Olemassaolon tunne – kuka minä
olen, mistä tulen, mihin olen menossa -
voi karata jonnekin suojamekanismien
taakse. Sisälle jää pettymysten, mene-
tysten, rakkauden puutteen takia kipu-
pisteitä, joiden päälle laitetaan laastia
paksumpi kerros. Ruukun pitää näyttää
ulkoisesti kestävältä ja naarmuttomalta.
Hymyilen, vaikka ei hymyilytä….

”…pala palalta murtui pois,
vain ihmettelin ja itkin,
en millään murtunut ois…”

Omassa elämässäni olen kokenut
uskoon tulon prosessin yhteydessä pa-
risen kymmentä vuotta sitten, miten ne
uskomukset itsestä, toisista ja elämästä
murenivat pala palalta pois.

Usko omaan hyvyyteen perimmäise-
nä totuutena ja ongelmien ratkaisuky-
kyyn omin voimin sekä ystävien ja tera-
peuttien avulla osoittautuivat köykäisik-
si.  Ihminen on kuin lamppu ilman johdon
yhteyttä virtapiiriin, kun elää ilman yhte-
ytä  Tekijäänsä. Lamppuun ei tule valoa.
Kun hyvästä, rikkinäisestä, puutteelli-
sesta, täydellisyyteen pyrkivästä tulee
itsensä syntiseksi tunteva ja Jeesuksen
sovitustyötä tarvitseva – se on ihmeit-
ten ihme.

Suurempi kuin jos minä hyppäisin
pyörätuolistani ylös ja lähtisin juokse-
maan! Viimeisen puolentoista vuoden
ajan olen elänyt myös aikuisikäni kipeim-
män menetyksen ja surun keskellä. Se
tapahtui, mitä en olisi missään tapauk-
sessa halunnut vastaanottaa. Kun elä-
mänikäiseksi tarkoitettu liitto hajoaa, se
sattuu, sattuu syvälle ja viiltävästi. Tus-
ka on hirveä. Henki siinä meinaa mennä.
Toiveet ja unelmat yhteisestä murskaan-

tuvat sirpaleiksi.  Käsitykseni siitä, mitä
on elää ihmisenä, uskovana, syntisenä
armahdettuna, siis omat rakennelmat
suistuivat tuhkaksi. Rimpuillut olen vas-
taan ja rimpuilen.

”Sinä Herra minut murskasit,
vaan talletit kaikki palat,
  niin paljon minua rakastit,
tahdoit uutta kokonaan.”

Kivun ytimessä on pimeydessä. Tun-
tuu, että sisäiselle ja äänekkäälle huudol-
le ei ole vastausta. Vain kysymyksiä.
Tämäkö muka rakkautta, kun saan pieh-
taroida  tuskassa? Olen ihmetellytkin,
miten ne ihmiset jaksavat  monimuotoi-
sissa kärsimyksissään, joilla ei ole edes
heiveröistä luottamusta Jumalan läsnä-
oloon kaiken keskellä? Valo sarastaa pi-
meyteen rakastavien, kärsivällisten kuun-
telijoiden  ja Jumalan varaan heittäytymi-
sen kautta,  sen uskon varassa, joka on.
Muuta ei vaadita. Jumala on, tässä olen,
hengissä olen –  elämä jatkuu! Tahdon
antaa Tekijälleni kaikki valtakirjat luoda
minussa uutta, ”virrat erämaahan”. Iloa
tuo tutustuminen itseeni, uuden löytämi-
nen. Millainen on Liisa Jumalan näkökul-
masta?  Mikä minussa odottaa idulla saa-
dakseen tilaa? Näkymättömästä on keh-
keytymässä  siru sirulta yhä näkyvämpi.
Kipua herättää monet harhat, valheet,
kuvitelmat, tulkinnat, uskomukset,  joi-
den kanssa olen seuraa pitänyt.

”Anna savelle uusi muoto,
 tee minusta uusi ruukku.
  Niin rakkautesi  nyt näytät,
taas murtunutta käytät.
Tahdon kertoa särkyneille,
ei siruja heitetä pois.
Kallista halpa savikin
mestarin kädessä ois.”

Persoonina olemme muovautuneet ja
muovanneet itsemme tietynlaisiksi ”ruu-
kuiksi”. Ylempi Savenvalajamme on ollut
alusta alkaen mukana enemmän tai vä-
hemmän. ”Hän nosti saven maasta…”
Hän tietää, mitä tekoa olemme. Hän pu-
halsi meihin elämän hengen. Tahto elää
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”Joutukaa sielut on aikamme kallis vuotemme virtana vierivät pois, Jeesus ei syntisen sortua sallis kaikille
armosta autuuden sois”.

 Ensiaskeleen päiväkeskuksen
viihtyisä sali oli lähes täynnä
sanankuulijoita, kun sairaala-
pastori Veikko Hovikoski
saarnasi toimintapäivän alussa
järjestetyssä pullakirkossa Juma-
lan armosta, joka on tarkoitettu
jokaiselle ihmiselle. Vaikka on
tuomiosunnuntai ja se
pysähdyttää meidät ja tuo syylli-
sen olon on tuomitulla oikeus
puolustukseen, että oikeus ta-
pahtuisi. Jumalan edessä kukaan
ei selviä puhtain paperein. Ainoa
mahdollisuus on myöntää syylli-
syys. Silloin tapahtuu armahdus
– merkillinen tuo taivaallinen
Tuomari, saarnasi armahtavasti
Hovikoski

Ihmisillä on taipumus asettua toisten
tuomariksi, on vaikea hyväksyä toisten
erilaisuutta ja haavoittuvuutta. Olemme
valmiit lyömään ja monesti lyötyä. Mo-
net sanovat ”me olemme ainoastaan oi-
keassa uskossa”, mutta siihen tulee Jee-
suksen varoitus: ”älkää tuomitko ettei
teitä tuomittaisi. Isä on antanut kaiken
tuomiovallan Pojalle ja Häneltä tulee ai-
nut oikea tuomio. ”Kaikkien meidän pitää
ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen
eteen saaden sen mukaan mitä olemme
tehneet joko hyvää tai pahaa” jatkoi

Hovikoski saarnaansa.
Väkisinkin joutuu kysymään itseltään;

kummalle puolelle kerran joudun. Oikeal-
le vai vasemmalle. Sanooko hän kerran
minulle ”Tulkaa vai menkää…”  Sitä joka
TULEE hänen tykönsä hän ei heitä pois,
olivatpa elämän kolhut millaiset tahansa.
Täällä ei ole ketään, joka omilla ansioilla
selviäisi Tuomarin oikealle puolelle, joh-
datteli Hovikoski päätökseen saarnansa.

Vähän syksyisen loskaisena sunnun-
taina jatkettiin jo 12. kerran Leijonien
toimintapäivää perinteellisissä merkeis-
sä. Tarjolla oli suoraan soppatykistä to-
della maukasta rokkaa särpimineen. Lei-
jonat olivat tuoneet asukkaille kirjoja ja

Lions Club Cygnaeuksen  toimintapäiväLions Club Cygnaeuksen  toimintapäiväLions Club Cygnaeuksen  toimintapäiväLions Club Cygnaeuksen  toimintapäiväLions Club Cygnaeuksen  toimintapäivä
Ensiaskeleessa su 24.11.02Ensiaskeleessa su 24.11.02Ensiaskeleessa su 24.11.02Ensiaskeleessa su 24.11.02Ensiaskeleessa su 24.11.02.....

Ensiaskeleen asukas Raimo Pipatti ottamassa runsaan ruokapöydän äärellä
kiitollisin mielin tästä kohtaamisesta.

Pastori Veikko Hovikoski

vaatteita lahjoituksena.
Leijonien edustajana paikalla ollut Olli

Pentti kertoi, että tämä on yksi heidän
työmuotonsa kantaa sosiaalista vastuu-
ta lähimmäisistä. Tässä on perusideana
kahden miesporukan kohtaaminen aidol-
la tasolla keskustellen ja kuunnellen sa-
malla kun nautimme yhteisen aterian.
Leijonien kesken kokoonnumme kerran
kuukaudessa yhteen, jonkun teeman alla.
Keskustelemme, parannamme toinen toi-
siamme veljeyden hengessä. Se vie mei-
dät usein myös ulospäin kun keskinäi-
nen yhteys on kunnossa.

Kuvat ja teksti: Esko Jantunen

Päiväkeskuksessa pidettiin pullakirkko.
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                      Rakennusalan konsultointia
Jorma Jouhiaho Oy

puh. 014-3101105
0400-540813

Insinööritoimisto
PERTTI RUUSKANEN
Talonrakennuksen suunnittelua

tietokoneavusteisesti

Puh. 014-619 635 Fax. 014-619 600
050-52220 498

pertti.ruuskanen@inststo.inet.fi
Pitkäkatu 67 A  Jyväskylä

Laukaantie 16, 40320  Jyväskylä
puh. 014-284 250, fax. 014-284 054

Talvi  jatkuu....
muistathan,
että meiltä saat edullisesti:

akut, laturit, startit, lämmittemet, jäähdystys-
nesteet, tuulilasin pesunesteet, moottoriöljyt,
öljy-, polttoaine- ja ilmansuodattimet, asennus
ja vaihtotyöt

Avoinna ma-pe klo 8-17, la 10-13
Ettei matkaasi tulisi paussia,
käytä hyödyksesi

TARVIKEHAUSSIA!!!

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja
toivottaen Siunattua joulua ja
armorikasta Uutta vuotta 2003

Edullinen ostopaikka

JYVÄS-MATTI OY

Alasinkatu 5
40320 Jyväaskylä

Avoinna ma-pe 9 -17
paitsi ti 12 -17.

Gummeruksenkatu 5, 40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 618 373 tai 0500-542 002

Fax (014) 618 374

Meidät löydät helposti Jyväskylän keskustasta
Gummeruksenkadulta kirkkopuiston vierestä.

Tule tutustumaan ATK-valikoimiimme. teemme
sinulle tarjouksen!



                         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



    SÄHKÖURAKOINTI
 Tr – WATTI

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

♦♦♦♦♦ 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

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♦♦♦♦♦

Rakennussähkösuunnittelu
Kunto- ja energiakartoitukset

Puh. 014-333 4800 Fax. 014-333 4810
Tellervonkatu 1 B 20,
40100 JYVÄSKYLÄ
jarmo.nenonen@jnenonen.com

SÄHKÖSUUNNITTELU

J. NENONEN OY Toivotamme Vapautetut
-lehden lukijoille

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!



Kantakaa
toistenne

kuormia, ja niin
te täytätte

Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti  1/2003 ilmestyy 15. päivänä  helmikuu-
ta. Aineistot lehteen 30.1. mennessä osoitteella Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai erkki.arvaja@kanetti.com

Jyväskylän
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä

0400-642442
www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

Tiistaina 24.12. klo 15:00

Yhdistyksen
vuosikokous

OPISKELE JYVÄSKYLÄN KRISTILLISELLÄ
OPISTOLLA, JYVÄSKYLÄN SYDÄMESSÄ!

Vapaa sivistystyö
* Kasvatustyö
* Kädentaidot ja kuvataide
* Luova toiminta
* Maahanmuuttajalinja
* Pastoraalipsykologia
* Sisustus
Kasvunpaikan linja (perusopetus, perusopetuksen lisäopetus)

Ammatillinen koulutus
* Koulunkäyntiavustajan oppisopimuskoulutus
* Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
* Perhepäivähoitajan oppisopimuskoulutus
* Suntion ammattitutkintoon valmistava koulutus

Esimerkkejä vuoden 2003 lyhytkursseista:
* 5-kielisen kanteleen alkeiskurssi 4.-6.8.
* Masennuksen kohtaaminen ja siitä toipuminen 10.-12.2.
* Parantavat sanat –kirjoittaminen terapiana 30.-31.10.
* Koti ja sisustaminen 14.-16.2./3.-5.6.
* Kahvitilaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen 10.-11.11.

 

JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
puh. 014–3 348 000,  fax 014–3 348 001
toimisto@jko.org / www.jko.org

 

Monitoimitalo, Hipposalue
Puuro- ja kahvitarjoilu,
ohjelman jälkeen jaetaan
ruokatavaraa tarvitseville.
Vesa Koivu.
Olet sydämellisesti terve-
tullut viettämään yhteistä
joulujuhlaa

pidetään lauantaina 28.12.
klo 14 Takalaittomassa,
Kolmospesänkatu 6

Mukana
ihmisten
arjessa ja
juhlassa

JYVÄSKYLÄN
KAUPUNKISEURAKUNTA

www.kirkkojyvaskyla.net

Kaiken KansanKaiken KansanKaiken KansanKaiken KansanKaiken Kansan
JoulujuhlaJoulujuhlaJoulujuhlaJoulujuhlaJoulujuhla



 


	Nro 4-02

