Vapautetut




Joulurauhaa 2007

Joulutervehdys

Valoksi pimeyteen

J

oulua vietämme Jeesuksen syntymäjuhlana, Jeesus syntyi noin 2000
vuotta sitten valoksi tähän pimeään
maailmaan, mutta sanoma Jeesuksesta
on aina tuore ja ajankohtainen.
Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen
sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin,
niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti
koittaa teidän sydämissänne. 2Piet.1:19.
Oli pimeä yö ja paimenia kedolla paimentamassa laumaansa jossain Beetlehemin lähellä, kun heidän
eteensä ilmestyi Herran enkeli, joka
ilmoitti heille suuren ilon”teille on
tänä päivänä syntynyt Vapahtaja,
joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa.”
Tämän Vapahtajamme, Jeesuksen
syntymäjuhlaa saamme mekin armahdettuina syntisinä tänäkin jouluna
viettää. Sanoma Jeesuksesta on tänäkin
päivänä sama kuin se on ollut aikojen
alusta.
On olemassa yksi, joka ei koskaan
muutu, Jumalan Sana ja Sanan lupaukset.
Hoosianna laululla alkoi jumalanpalvelus, tämä laulu nosti muistoista
esiin lapsuuden joulunajat. Jostain
syystä laulu on aina vaan rakkaampi ja
nostattaa palan kurkkuun ja kyyneleen
silmänurkkiin. Daavidin poika kiitetty
olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen.
Aina pienen lapsen syntymä on suuri
tapahtuma ja useimmiten se tapahtuu
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sairaalassa synnytysosastolla, mutta
tälle lapselle, joka syntyi Joosefille ja
Marialle, ei ollut paikkaa sairaalassa, ei
majatalossa, vaan talli sai olla pienen
Jeesus-lapsen syntymäpaikka. Hän
syntyi Beetlehemissä talliin, jossa
Maria kapaloi Hänet ja laittoi eläinten
syöttökaukaloon. Syöttökaukalo ei
ollut parhaimpia paikkoja pienelle lapselle, mutta näin oli tapahtuva, koska
se kaikki oli suunniteltu taivaassa Isän
Jumalan luona.
Sananlaskut 8:22, 23: Herra loi minut
töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti,
hamasta maan ikiajoista.
Tästä lapsesta oli ennustettu jo
n.700 vuotta ennen Hänen syntymää,
Jes. 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille
merkin; Katso neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Sana Immanuel merkitsee: Jumala meidän kanssamme. Sananlaskujen
8:s luku on otsikoitu “Viisaus, joka
on ikiajoista ollut Jumalan tykönä,
kutsuu ihmisiä luoksensa.”
Tuo kutsu, jonka esittäjänä on itse
Jeesus, on tänäkin päivänä vielä voimassa. Ethän tuhlaa tuota kutsua
omalta kohdaltasi, sinä joka et vielä
tunne Jeesusta henkilökohtaisena
Vapahtajanasi. Hän tahtoo vieläkin
armahtaa ja antaa synnit anteeksi.
Kauneimmat kiitokset suurelle
vapaaehtoistyöntekijöiden joukolle,
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joka on meidänkin keskuudessamme viemässä ilosanomaa eteenpäin;
pullakirkko työntekijöille, Armahdetut lauluryhmälle, leirityöntekijöille,
hengellisen työn toimikunnalle ja
kaikille, jotka omalta osaltanne olette
vähemmän ääntä pitäen kertoneet
ilosanomaa. Olette jaksaneet tehdä
työtänne uhrautuvasti, ilman ajallista
palkkaa, mutta Taivaassa odottaa tästäkin työstä palkka.
Ilm. 22:12 “Katso, minä tulen pian,
ja minun palkkani on minun kanssani,
antaakseni kullekkin hänen tekojensa
mukaan.”
Kiitos jokaiselle katulähetyksen
työntekijälle, niin palkatuille kuin
myöskin vapaaehtoisille, kiitos kaikille
yhteistyökumppaneillemme, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta, seurakunnat, Tekevä, Päihdesäätiö jne.
Virrestä, Avaja porttis ovesi; “Autuas kansa, kaupunki, Kuhunka
Jeesus tuleepi. Siell´ aina rauha,
rakkaus, Miss´ Jeesuksen on asumus.
Kiitos menneestä vuodesta ja Siunattua ja menestyksellistä yhteistyön
tulevaa vuotta 2008.

Pekka Arposuo
puheenjohtaja
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Filosofin hyvä elämä voisi olla meidänkin
Tämä on lainauksen lainaus Palokka
lehdestä n:o 39. Siinä Ulla Lauttamus
siteeraa filosofi Pekka Himasen esitelmäalustusta. Esitelmä pidettiin oppimista ja suomalaista huippuosaamista
sisältävässä valtakunnallisessa seminaarissa. Tapahtuma pidettiin Jyväskylän
Paviljongissa. Tuloksena saatiin visio,
joka sisälsi valoa ja ihmisyyttä.

Unelma Suomesta
“Suomi, luovuuden pieni suurvalta,
jossa elää silti vahva sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja välittämisen
henki, kivijalkanaan ilmainen koulutusjärjestelmä. Ihmisten tasa-arvoa
edistetään tehokkaimmin nimenomaan koulutuksen avulla. Luovuus
syntyy Himasen mukaan rikastavien,
rakentavien yhteisöjen ja luottamuksen kautta. Luovuutta on jokaisessa
ihmisessä ja se tarkoittaa rohkeutta
löytää oma juttunsa ja kulkea pelon ja
epävarmuuden läpi.
Luovuus tuo mukanaan elämään
ilon ja innostuksen, rikastava yhteisö
ihmisen arvostuksen ja kuulumisen
joukkoon omana itsenään.
Rikastavassa yhteisössä ihmiset
auttavat toisiaan löytämään omat
vahvuutensa. Esimerkkinä Himanen

pohti olisi- vatko Beatlesin jäsenet
olleet toisistaan erillään muuta kuin
hyviä rivimuusikoita. Yhdessä he kuitenkin innoittivat toisiaan yksilöinäkin
parempiin suorituksiin. Rikastavan
yhteisön vastakohtana on köyhdyttävä
yhteisö, josta puuttuu luottamus. Tällaista yhteisöä leimaa kateellisuus sekä
pinnallinen muiden miellyttämisen tarve. Aidot kokeilut, innovaatiot eivät ole
mahdollisia, koska koko ajan pelätään
epäonnistumisia. Himasen viesti on
selkeä: tarvitsemme luovuutta tukevaa
uudenlaista johtamis- ja työkulttuuria.
Keskiössä ovat myös tavallisen ihmisen arkiset hyvät teot, jotka rakentavat
yhteistä hyvää elämää. Siitä syntyy suomalainen unelma yhteiskunnasta, jossa
ihmistä ei tallata vaan annetaan kasvaa
henkisesti omaan mittaansa”.

Raamatun ihanne
Yllä oleva filosofi Pekka Himasen
tiivistelmä unelmien Suomesta ei ole
ristiriidassa Raamatun näkemyksen
kanssa ihmiselämästä toistensa yhteisössä. Kristuksensa itsensä ydinviesti ja käsky on rakastaa Jumalaa
ja rakastaa lähimmäistään. Raamatun
ihmissuhteiden ydinopetus on ajatella toisesta hyvää, välttää pahan puhumista, olla levittämättä vääriä juoruja.
Raamattu kehottaa meitä kantamaan
toistemme taakkoja, auttamaan toista
ja iloita hänen menestyksestään.
Tehdä hyviä tekoja, kuten Himanen
toteaa. Tämä tuo ihmiselle valon ja
ilon suoraan taivaasta.
Seppo Riikonen

PULLAKIRKOT
Ensiaskel, Kankitie 9
sunnuntaisin klo 11.30
Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30
Salmiranta ja Nurmela
tiistaisin klo 18
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Kiitos jokapäiväisen leivän pioneerille

T

untemattoman maaston valloittamiseen ja uuden polun
luomiseen tarvitaan uudisraivaajan
mieltä ja toimintatarmoa. Tälläista
pioneerihenkeä on Jokapäiväinen
Leipä-projektin entisessä työntekijässä Rauno Kososessa, joka
on raivannut etujoukoissa uutta
polkua, jotta Jumalalta saatu näky
Jyväskylän vähäosaisten auttamiseksi toteutuisi. Tänä kesänä
Rauno jäi eläkkeelle Jokapäiväisen
Leipä-projektin ykkösvaiheen
päätyttyä, mutta jatkaa polun
luomista edelleen projektin vapaaehtoisena työntekijänä.
- Oma yhteiskunnallinen heräämiseni alkoi siitä, kun kauan ulkomailla asuneena palasin takaisin
Suomeen ja näin miten Suomi oli
muuttunut. Yhteiskunnan kovuus,
oman edun tavoittelu, epäystävällisyys yms. löi ihan silmille.
Yhteiskunnallisen heräämisen
lisäksi Rauno oli myös hengellisesti herännyt ja kävi raamattupiirissä, jossa oli samanhenkisiä
ihmisiä.
- Aloimme rukoilemaan, että
Jumala näyttäisi meille, missä apua
tarvitaan. Ensin saimme sydämellemme Viipurin katulapset. Sitten
aukesi kontakti erään Jyväskyläläisen suuren kauppaketjun leipäosaston päällikköön ja aloimme
saamaan sieltä leipää, jota jaoimme Jyväskylässä sitä tarvitseville
parin vuoden ajan. Jossain vaiheessa ajatuksemme ja näkymme
kohtasivat Katulähetyksen toiminnanjohtajan Arvajan Erkin ja
Hintikan Uskon kanssa. Esikuvia
toimintaan otettiin myös Lahdessa toimivasta Manna-avusta. Näin
sai Jokapäiväinen Leipä-projekti
toiminta-ajatuksensa ja syntynsä
TE-keskuksen vielä myöntäessä
rahoituksen hankkeelle.
Uudisraivaajan asennetta ja
uskoa Jumalan johdatukseen
tarvittiin varsinkin Jokapäiväinen
Leipä-projektin alussa vanhalla
linja-autoasemalla.
- Muistan, että aloittaessamme
4

Rauno Kososen sydän sykkii vähäosaisten puolesta.
projektin vanhan linja-autoaseman lattialla
oli 30 centtiä roskaa ja siellä näytti kuin
pommi olisi räjähtänyt, mutta ihmisiä tuli
niin paljon auttamaan, että määräaikaan
mennessä saimme kaiken valmiiksi ruokia
ja asiakkaita varten. Tässä projektissa on
saanutkin huomata Jumalan huolenpidon:
miten inhimillisesti katsoen mahdoton
muuttuu mahdolliseksi. Siinäkin oli selkeä
Jumalan sormenjälki, että aikamme loppuessa vanhalla linja-autoasemalla saimme
uudet, hienot tilat Sammonkadulta ja kristityn vuokranantajan.

Mikä projektissa mukana olossa
on ollut hienointa?
- Henkilökohtaisesti antavinta näissä
kolmessa vuodessa oli projektin kehittely
ja uuden luominen. Siitä tykkäsin paljon
ja toki siitä hyvästä mielestä, joka syntyy,
kun voi auttaa lähimmäisiään. Pitää kyllä
paikkansa, että antaessaan saa. Ja onhan
asiakkaiden positiivista palautetta aina
mukava kuulla.
Entä minne päin kompassi nyt näyttää
eläkepäivien alkaessa entinen merikapteeni?
- En ole tehnyt sen ihmeellisempiä suunnitelmia eläkäpäivien varalle, mutta koen,
että Herra on mut elämänkoulun kautta

valmistanut julistustyöhön. Rukoilen,
että siinä työssä ymmärtäisin mitä puhun ja puhuisin sitä, mitä Hän haluaa
eikä mitä itse haluan. Tärkeää olisi,
ettei mitään olisi minusta, vaan kaikki
Hänestä. Se on nöyryyden opettelemisen paikka.
- Aion myös kiinnittää enemmän
huomiota perhe-elämään ja nimenomaan lastenlapsiin, joita on viisi
kaikenkaikkiaan.
Jyväskylän Katulähetys haluaa puolestaan kiittää sinua Rauno hyvästä työtoveruudesta ja kaikesta vaivannäöstäsi
Jokapäiväisen Leipä-projektin ja evankeliumin hyväksi. Henkilökohtaisesti
haluan lisäksi välittää omat kiitokseni
sinulle. Kanssasi oli helppo ja mukava
työskennellä ja sinulla oli uskoa työnäkyymme mahdottomissakin tilanteissa,
kun minulla ei sitä ollut. Teimme
myös todellista tiimityötä siten, että
yhdessä olimme enemmän. Onneksi
yhteistyömme ei täysin päätykään,
vaan jatkat edelleen vapaaehtoistyössä
Ruokapankissa. Myös Katulähetyksen
pullakirkkojen vetäjänä näemme vielä
Raunoa.
Laura Luukko

Mustaa valkoisella

Joulusaarna
Jouluaaton profetia Jesaja 11: 1-5
Iisain kannosta nousee verso,
vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää.
Hänen ylleen laskeutuu Herran henki,
viisauden ja ymmärryksen henki,
taidon ja voiman henki,
totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki:
hänen ilonsa on totella Herraa.
Hän ei tuomitse silmämitalla
eikä jaa oikeutta korvakuulolta
vaan antaa heikoille oikean tuomion
ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa.
Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla
ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän.
Vanhurskaus on hänellä varustuksena
ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.

K

Joulusaarna

eskelle talviyön pimeyttä paimenille sytytettiin kirkkaimmat taivaalliset juhlavalot.
Profeetta Jesajan kautta 700 -vuotta
aiemmin annetut lupaukset alkoivat
vyöryä ihmiskunnan nähtäväksi. Daavidin valtaistuin oli viisisataa kahdeksankymmentä vuotta ollut tyhjillään.
Silloin viimeinenkin kuningas Daavidin suvusta oli viety pakkosiirtolaisuuteen. Iisain kanto törrötti kuivana
ja kuolleena vaikka Jumala oli luvannut
Daavidin suvulle ikuisen valtaistuimen.
Pimeys ja lohduttomuus oli suuri Israelin ja koko maanpiirin kansojen yllä.
Jumalaa isoavien ja janoavien ihmisten
silmät tarkkasivat haikeasti rukoillen ”mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva
Kristuksen Henki viittasi.”

S

illoin rävähti paimenille. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran Kirkkaus
ympäröi heidät. Älkää pelätkö! Minä

ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra. – Samalla hetkellä
suuri taivaallinen sotajoukko ylisti
Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa.”

A

postoli Johannes kirjoittaa tästä syntyneestä Messias kuninkaasta: ”..me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä;
ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. ”
Pietari vahvistaa: ”..me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja
tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin
nähneet hänen valtasuuruutensa.”

pelastukseen ja sytytti lampun siihen
pimeään paikkaan johon elämäni oli
jumiutunut. Olin yksin ja toivoton ja
vailla tarkoitusta. Ristin käteni ja kiitän
Jeesusta, että minun ei enää tarvitse
pelätä vaan minäkin saan kokea miten
Jumala rakastaa minua. Minusta on
ihmeellistä, että hän on ristillä sovittanut kaikki minun syntini ja rikokseni
eikä minua enää koskaan niistä tuomita. Jouluyönä rukoilen, että Jeesus
saisi tulla sinunkin sydämeesi lohdun
ja pelastuksen tuojana.
Teksti: Esko Jantunen

J

ouluyönä ajattelen erityisellä kiitollisuudella Jeesusta – rakasta Vapahtajaani. Tunnen kiitollisuutta Jumalaani kohtaan, että hän veti minut
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Uusi työntekijä Sirkku Chambers

Jeesus on parantajamame

 On marraskuu ja arktisen Suomen kaamos
pahimmillaan. Salmirannan toimiston kahvipöydästä
kuuluu kuitenkin vilkas puheenporina ja aina välillä
sen lomasta kajahtaa iloinen nauru.

On kahviaika, joten päätän liittyä seuraan. Keskustelun
aikana saan ensikosketuksen Sirkku Chambersiin – uuteen työntekijäämme. Keskustelu lähtee sujuvasti käyntiin
ilman varauksellisuutta - havaitsen, että Sirkulla on kuunteleva korva ja aktiivinen ote keskusteluun. Katulähetyksen
tarjoamat erityistuetut asumispalvelut ovat Sirkun pesti.
Tehtävä vaatii monipuolista osaamista, elämänkokemusta,
kykyä kuunnella ja tarttua aktiivisesti nopeasti vaihtuviin
tilanteisiin. Sirkku on koulutukseltaan peruskoulunopettaja
sekä hankkinut pätevyyden toimia yläasteen englannin kielen opettajana. Hänen perheeseensä kuuluu Andy- miehen
lisäksi 14, 12 ja 10 -vuotiaat tyttäret.

Matkaeväitä elämän poluille
Olen syntynyt Tampereella ja matkaeväitä elämäni reppuun pakattiin lapsuudenkodissani Ylöjärvellä. Kotimme
sijaitsi pienessä maalaiskylässä. Kasvinkumppaneina isä,
äiti ja kolme minua nuorempaa sisarusta, kertoo Sirkku
Chambers. Henkiset juureni olivat kosketuksissa paitsi
vapaakirkolliseen uskoon niin myös isäni sotatraumoihin
sekä siirtokarjalaisen, orvoksi ja kodittomaksi jääneen äitini
kovia kokeneeseen sielunmaisemaan. Äitini suvun perintönä kulki lasten ankara ruumiillinen kuritus sekä naisilla
vahva mitättömyyden tunne. Kotimme ilmapiiriä sävytti
6

myös vanhempieni etäisyys. Vasta isäni viimeisinä vuosina
he löysivät toisensa äitini hoitaessa isääni, kertoo Sirkku.

Köyhä ja kipeä työn touhussa seurakunnassa
Vaikka synnyin uskovaiseen kotiin, minulta puuttui
kokemus Jumalan rakkaudesta. Uskovaisuus oli minulle
taakka – ei ilo. Silti en voinut jättää uskoa. Malli, jonka näin
Apostolien teoista, antoi minulle toisenlaisen kuvan seurakuntaelämästä kuin näin ympärilläni olevissa seurakunnissa.
Lähetysnuorten ja Kyproksella olon kautta Jumala johdatti
minut Lontooseen. Siellä näin, että Jumala on hyvä ja rakastaa köyhiä ja kipeitä ja haluaa parantaa ihmisiä. Jumala on
energinen, luova ja älykäs, mutta en tajunnut, että tarvitsen
myös itse parantavaa sanomaa, pohtii Sirkku.
Lontoossa tapasin myös mieheni Andyn. Hän asui
koko lapsuutensa lastenkodissa, johon hänet siirrettiin
heti synnytyssairaalasta. Hän ei tiennyt isästään mitään
ja äitinsäkin hän tapasi vain pari kolme kertaa vuodessa.
Andy on syntynyt Englannissa, mutta hänen juurensa ovat
Jamaikalta. Olimme molemmat köyhiä ja kipeitä, mutta niin
työn touhussa seurakunnassa, ettemme huomanneet etsiä
apua itsellemme. Yritimme vain kauheasti auttaa muita,
muistelee Sirkku Chambers.

Siltaseurakunta ja saman
kadun Takalaiton
Seurakuntien perustamisen ja evankelioimisen koulu-

tuksen kävin Englannissa. Lontoossa olin kuusi vuotta
mukana suuressa karismaattisessa seurakunnassa nimeltä
Ichthus Christian Fellowship. Tuolta ajalta on peräisin uskoni muutokseen seurakunnallisessa elämässä. Näin ja koin
siellä paljon hyviä asioita, joita Suomessa en ollut koskaan
kokenut, kertoo Sirkku
Muutettuamme Jyväskylään perustimme Kuokkalaan
Siltaseurakunnan. Mieheni toimi Siltaseurakunnan pastorina kahdeksan vuotta. Tuntuu oudolta, että koko tuona
aikana emme tehneet Katulähetyksen Takalaittoman kanssa
mitään yhteistyötä vaikka toimimme samalla kadulla. Siltaa
Katulähetysjengin luo ei ollut. Toisten kipu vain ahdisti
minua, koska en vielä silloin ollut kyennyt kohtaamaan
omia kipujani, pohtii Sirkku Chambers.

Parantajan käsissä
– monella tavalla
Viimeiset kymmenen vuotta olen istunut lukemattomissa
seminaareissa ja kursseilla etsimässä syytä pahaan olooni
ja tietä parantumiseen. Ja olen vihdoin löytänyt ja voin
sanoa suureen ääneen, että Jeesus parantaa. Mutta paraneminen voi tapahtua monella tavalla. Omalla kohdallani
yksi vahvimmista kokemuksistani oli käydä terveyskeskuspsykologin luona kymmenen kertaa ja kokea vahva
transferenssi minua kuuntelevan naispsykologin kanssa:
– Jumala tässä auttaa minua tuon naisen kautta, päättää
Sirkku Chambers.
Teksti: Esko Jantunen
Ote Sirkun blogisivulta www.kotimaa.fi/lukijablogit
Unelma kirkosta, osa 11: Eilispäivän kirkkokokemus

”En todellakaan usko, että oman aviopuolison täytyy
voida täyttää kaikki tarpeeni. Jokainen lapsi tarvitsee
kokonaisen kylän kasvaakseen; jokainen lapsi ja aikuinen
tarvitsee kokonaisen seurakunnallisen uskonveljiä ja siskoja, uskonisiä ja -äitejä, uskon isoisiä ja -äitejä, uskon
lapsia... kasvaakseen hengessä täyteen mittaan, aikuiseksi.
Koko klaanin!”

Erityistuettu asuminen ja
sosiaalinen isännöinti
Katulähetys ry tarjoaa erityistuettua asumispalvelua
päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä vankilasta vapautuville henkilöille. Vangeille annettava tuki tapahtuu
yhteistyössä vankilan ja vangin kotipaikkakunnan kanssa.
Erityistuetussa asumisessa tuki- ja palveluohjaus tarjotaan
hänelle henkilökohtaisesti kotiin. Tarvittava tuki räätälöidään lähettävän kunnan, terveydenhoidon ja muiden
avohoidon toimijoiden kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus
saada yhteys päivystävään työntekijään ympäri vuorokauden.
Tarjoamme erilaisia asumismuotoja asiakkaan tarpeiden
mukaan. Käytössämme on kerros- ja rivitalo sekä soluasuntoja. Yksiköissämme on virka-aikana käytettävissä
päihdetyönammattilaisen palvelut osana tukiverkostoa. Asiakkaille tarjotaan hänen tarpeittensa mukaisia työkokeilu- ja
harjoittelupaikkoja. Otamme asiakkaita valtakunnallisesti,
mutta koska kyseessä on päihdehuollon asumispalvelu
asiakkaan asuinkunta ei muutu.
Erityistuetusta asumisesta yhdistyksessämme vastaa
Sirkku Chambers

Vesalan ruskaretki – diakonian lahja
Kaupunkiseurakunta ojensi kätensä Katulähetyksen asiakkaille. Vesalan Ruskaretki toteutui torstaina 11. päivänä
lokakuuta.2007.
Kaupunkiseurakunnan diakoni Juha Lappi järjesti yhdessä
Esko Jantusen ja Seppo Riikosen kanssa tapahtumapäivän,
joka oli jo toinen laatuaan. Tällä kertaa kokonainen bussi
kiersi yksiköissämme ja keräsi ilmoittautuneet mukaan.
Bussissa körötteli 50 henkeä kohti Vesalaa. Ilahduttavaa
oli, että väkeä lähti kaikista yksiköistämme.

Yhteystyötä on tiivistetty
Katulähetys on tiivistänyt yhteistyötä kaupunkiseurakunnan kanssa. On hyvä muistaa, että myös hallituksessamme
on seurakunnan työntekijä diakoni Lea Pietiläinen. Tällä
ruskaretkellä oli väkeä myös diakoni Juha Lapin asiakkaista
Pupuhuhdan toimintapiiristä.

Riihikirkossa hartaushetki
Aina niin tunnelmalliseen Riihikirkkoon kokoontui
runsas osanottajajoukko. Saimme viettää kirkossa siunatun
Sanan ja laulun hetken. Se muistutti meitä iankaikkisuuden
olemassaolosta maallisen elämämme yllä. Pyhän läsnäolo
oli koettavissa. On hyvä muistaa, että emme ole täällä ilman
tarkoitusta. Meillä on elävä Herra jonka puoleen saamme
kääntyä, kuka milläkin tavalla. Heikko huokauskin tulee
kuulluksi, hyvä aikomuskin kantaa. Valo on lähellä.
Runsas ateria ja lämmitetty sauna sekä miehille että naisille hemmotteli fyysisesti ja henkisesti. Saunassa suomalainen on suomalainen. Siellä sydänten padot avautuvat ja
puheen sorina täyttää tilan. Siellä alkukantainen, sanaton
elämys muuttuu kokemuksesi yhä uudelleen ja uudelleen.
Tästä kaikesta kiitos suuntautuu kaupunkiseurakunnan
diakoniatyölle. Osallistujat toivottavatkin diakoneille ja
muille työntekijöille Hyvää ja siunattua joulua.
Seppo Riikonen
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Alpo Hiltunen eläkkeelle
Läksiäisjuhla
29.11.2007
Nuorisotalolla juhlittiin 29.11. Alpo
Hiltusen eläkkeelle siirtymistä. Alpo
on ollut pitkäaikainen vastuunkantaja
ensinTakalaittomassa ja sitten Myllyjärvellä.. Eläkkeelle Alpo siirtyi Jyvällä-projektista. Alpo teki työtä suurella
sydämellä, josta yhdistys, työtoverit ja
asiakkaat ovat kiitollisia.
Juhlassa trupaduuri Eero Tolvanen
musisoi ja työntekijät muistelivat
vanhoja työmuistoja elämän varrelta.
Samalla nähtiin DVD-esitys Alpon
työstä.
Seppo Riikonen ja Hanna-Riikka
Alasippola luovuttivat Alpolle
perhokalastusvälineet läksiäislahjaksi.

Alpoa oli saattamassa eläkkeelle Katulähetyksen työntekijät.

“ Isäni/ äitini oli vanki”
Oliko isäsi tai äitisi vankilassa, kun
olit lapsi? Jos vanhemman vankilassaolo oli osa sinun lapsuuttasi lyhyen
aikaa tai pidempään, toivon sinun kirjoittavan kokemuksistasi. Kirjoituksia
käytetään ainoastaan tutkimuskäyttöön. Suomessa on vähän tutkittua
tietoa vankien lasten kokemuksista.
Vanhemman vankeuden kokeneiden
henkilöiden tarinat ovat tärkeitä, jotta
heidän tarpeensa huomattaisiin ja heitä
osattaisiin tarvittaessa tukea ja auttaa.
Pyydän kirjoituksia 16 – vuotta
täyttäneiltä. Yläikärajaa ei ole. Toinen
vanhemmistasi tai molemmat ovat
olleet vankeja. Vanhempi voi tällä
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hetkellä olla vankilassa tai tilanteesta
voi olla aikaa.
Kuvaa millaista elämäsi on ollut
vangin lapsena. Esimerkiksi miten
vanhemman vankilassa olosta kerrottiin? Millaisia tunteita ja tilanteita
vanhemman vankilaan meno, siellä
olo sekä kotiin takaisintulo aiheuttivat?
Millaista tukea sait? Oletko vieraillut
vankilassa, mitä muistoja sinulle on
jäänyt mieleen? Miten vanhemman

vankeus vaikuttaa sinuun nyt?
Kirjoitus voi olla elämäntarinamuotoa tai esimerkiksi jokin muisto tai
ajatus.
Myös runomuotoiset kirjoitukset
käyvät. Käsittelen kirjoitukset luottamuksellisesti. Taustatietoina toivon
sinun kertovan ikäsi ja sukupuolesi.
Kerro myös minkä ikäinen olit, vanhemman vankeuden aikana. Oliko
vankilassa äiti vai isä? Voit kirjoittaa
nimettömänä.
Kirjoitukset voit lähettää minulle
kirjeitse tai sähköpostilla 15.1.2008
mennessä.
Tampereen yliopiston Porin
yksikkö/
co. Johanna Santanen
PL 181
28101 PORI

Pikkujoulujen aikaan

M

Kalliomäessä hengen ravintoa

arraskuun neljäntenä
torstaina vietettiin Kalliomäessä vuotuista pullakirkkovastuullisten ja hengellisen vapaaehtoistyön parissa puurtavien
pikkujouluiltaa.

Ilahduttavan runsas osanotto juhlisti
illan tunnelmaa. Oli hyvä tuntea kuuluvansa joukkoon, jossa meillä kaikilla
on sama näky ja yhteinen työsarka.
Kukin omalla armolahjallaan on tärkeä
lenkki katulähetyksen piirissä tehtävässä hengellisessä työssä. Vastaanotto
Kalliomäessä on aina yltäkylläisen
sydämellinen. Niinpä tälläkin kerralla
saimme nauttia runsaan juhlapöydän
antimista, jotka Ari Valkeinen ja Esko
Hautamäki olivat kattaneet eteemme.
Avauspuheessa Pekka Arposuo
todisti omasta uskoontulostaan ja
raitistumisestaan ja palautti taas voimallisesti mieliimme, että Jumala
voi edelleen nostaa elämän alhoista
kokonaan uuteen elämään. Rauno
Kosonen muistutti, että tänäkin päivänä tarvitaan ”Jumalan hulluja”,
jotka uskaltavat ennakkoluulottomasti
astua Jumalan johdatukseen. Tällaisesti
rohkeudesta lähti liikkeelle mm katulähetyksen ruokapankkityö.
Tämänkertaista pikkujoulujuhlaa
oli siunattu runsaalla hengellisellä
musiikilla. Evankelioimiskiertueeltaan vieraaksi saatu Rene Laulajainen
lauloi uudelta levyltään kauneimpia
joululauluja ja ryyditti musiikkia hyvin
puhuttelevilla todistuksilla. René kertoi
kohtaamisistaan matkan varrella - siitä
kuinka kipeää on ollut kohdata ihmisiä,

Pekka Arposuo puhumassa.
jotka kyllä tuntevat evankeliumin, mutta eivät ota ratkaisevaa uskon askelta
edes loppumetreillään. Juhani Eriksonin kertomus vei joulun sanomaan
- jouluvieraaseen Jeesukseen, joka
tuleekin vieraaksemme puutteenalaisten lähimmäistemme hahmossa. Esko

ihmeitä Herra on tehnyt itse kunkin
elämässä. Päätöspuheenvuorossa
Mirja Salminen julisti voimallisesti
Jumalan Sanaa valaen uskoa Jumalalta
saadun työmme tärkeyteen. Mirja korosti, että vapaaehtoistyöntekijät ovat
hyvin tärkeä resurssi Katulähetyksen

Juhani Erikson.
jakoi kokemuksensa siitä, että kaikki
lankeilevatkin ja jopa inhimillisesti
toivottomilta tuntuvat “lampaat” ovat
Herran Jeesuksen lampaita.
Tilaisuus oli erittäin lämminhenkinen
ja hengellisesti virvoittava. Todistuspuheenvuoroissa tuli ilmi se, miten suuria
Mirja Salminen

toiminnassa ja että työssä tarvitaan
yhtä lailla sekä vapaaehtoisia että palkattua henkilökuntaa.
Teksti: Esko Jantunen
Kuvat: Perttu Pulkkinen
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Katulähetyksen ja Tekevän yhteistyötä

Eko Center Raksa halli aloittaa
vuoden 2008 alussa
 Katulähetyksen ja Tekevän
yhteinen hanke, rakennustarvikkeiden kierrätyshalli valmistui
Kankitielle joulukuussa. Tämä on
uutta Jyväskylässä. Kierrätyksen
nettiyhteydet ovat www.ekocenter.net

Työvalmennussäätiö Tekevä ja Katulähetys ovat solmineet yhteistyösopimuksen uudesta kierrätystoiminnasta. Nyt käynnistyy Jyväskylässä
rakennustarvikkeiden ja –materiaalien
kierrätykseen erikoistunut kierrätyskeskus EkoCenter Raksa. Toimipiste
sijaitsee Jyväskylän Seppälänkankaalla
osoitteessa Kankitie 14.

Hannu Hämäläinen

EkoCenter Raksan
toimintaidea
Raksa hallissa otetaan vastaan, kunnostetaan ja kierrätetään rakennustarvikkeita ja – materiaaleja. EkoCenter
Raksa tekee myös purkutöitä ja toimittaa kelvolliset tarvikkeet ja materiaalit kierrätykseen ja muuhun hyötykäyttöön. Lisäksi kierrätyskeskuksen
yhteydessä toimii pienkorjauksiin ja
saneerausrakentamiseen erikoistunut
rakennuspalveluyksikkö. Kierrätystuotteiden pääartikkelit tulevat olemaan helat, hanat, ikkunat, kalusteet,
LVI-osat ja varusteet, laitoskoneet,
ovet, seinämateriaalit, sähkötarvikkeet,
osin puutavara, WC- ja kylpyhuonetuotteet, työvälineet, työasut, ylijäämä
rakennusmateriaalit ja pientarvikkeet.
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Tekevän markkinointipäällikkö Hannu Hämäläinen:
Mistä syntyi idea EkoCenter Raksan alullepanolle?
Katulähetyksen Usko Hintikan
kanssa visioitiin jo vuosia sitten ensi
kerran kierrätyksen kehittämistä.
Puhuttiin, että hyvä olisi saada rakennuskierrätys myös Jyväskylään.
Asia jäi siihen, mutta noin 2003 se
nousi uudelleen pöydälle Kiesu projektin yhteydessä, joka sekin liittyi
kierrätykseen. Sitten Usko jäi päätoimiseen selvitystyöhön v.2005-2006
vaihteessa. Se oli vahva tekijä asiassa
ja lopullinen potku rantamisesta tuli
vuosi sitten.

Minkälainen yhteistyökumppani Katulähetys on ollut?
Tämä hanke on lähentänyt kahta
suurta toimijaa alalla ihan käytännön
tasolla, ei vain neuvottelupöydässä.
Kontaktit ovat olleet avoimia, keskustelevia ja yhteen suuntaan vetäviä. Tässä on vahva sitoutuminen
molemmilla osapuolilla, sillä hanke
on uusi, haasteellinen ja sisältää myös
paljon riskejä.

Onko vastaavaa toimintaa
muualla Suomessa?¨
Olen ollut alalla kymmeniä vuosia
ja kiertänyt paljon Suomea. Olen

ollut myös Suomen Kierrätyskeskuksen hallituksessa ja nähnyt monia alan
yrityksiä. Kaksi suurta toimijaa löytyy
Tampereelta ja Hämeenlinasta. Myös
joitain muita pienempiä on. Nämä ovat
olleet keskeiset mallintajat Jyväskylän
EkoCenter Raksan kehittämisessä.

Mitä odotuksia on?
Odotukset ovat haasteellisia. Toivomme tavarahankinnan käynnistyvän
tehokkaasti. Tiedottaminen ja maakunnallisen tavarankeräyspisteiden
organisointi on edessä. Kohteet ovat
lähinnä Jämsä, Laukaa, Äänekoski
ja Saarijärvi. Myös myynnin suhteen
odotukset ovat keskeisiä. Kauppaa on
tehtävä, että pärjätään.

Löytyykö muita perusteita
kierrätyshallin rakentamiselle?
Perustelut löytyvät sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja liiketoiminnallisesta
ajattelusta käsin. Tavoite on onnistua
luomaan uusia työvalmennuspaikkoja
pitkäaikaistyöttömille. Visioon kuuluu
myös pitkällä tähtäimellä itsenäisen
sosiaalisen yrityksen perustaminen.
Yhteiskunnallisessa mielessä kaatopaikkojen kuormituksen vähentäminen järkevän kierrätyksen keinoin on
tavoitteemme.
Seppo Riikonen

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

Katulähetyksen joulukirkko
Keskiviikkona 19.12.2007 klo 9 Huhtasuon kirkossa

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442
www.jyvaskylan-katulahetys.fi

Vapautetut

Jyväskylän
Katulähetys ry

Ohjelma:
Virsi 27:1-4 ”Juhlimaan tulkaa…”
Alkusanat, synnintunnustus ja rukous; pastori Hannu Huttunen
Virsi 30 kokonaan ”Maa on niin kaunis…”
Yksinlaulua: pastori Juhani Eriksson
Jouluevankeliumi: Sirkku Chambers: Luukas 2:1-20
Saarna: Pastori Huttunen
Jouluvirsi: 35:1-4 ”Joulu riemukas…”
Esirukous; Jussi Koivukangas, Esko Jantunen
Isän meidän ja Herran siunaus; Hannu Huttunen
Loppuvirsi 21:1-10 ”Enkeli taivaan lausui näin…”
Tilaisuuden juontaa Hannu Huttunen
Kanttorina: Matti Mertanen
Tilaisuudet päätteeksi seurakuntasalissa joulukahvit.
Kaikki katulähetysystävät olette
sydämellisesti tervetulleita yhteiseen joulujuhlaamme!



Toimitus
Erkki Arvaja
Esko Jantunen
Seppo Riikonen

Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Seuraava tiedotuslehti
1/2008 ilmestyy
15. päivänä helmikuuta.
Aineistot lehteen
31.1.2008 mennessä
osoitteella Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai erkki.arvaja@kolumbus.fi
seppo.riikonen@jyvaskylankatulahetys.fi

