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Uudet hallituksen jäsenet

Sami Viinikainen, 32 v

Sami Viinikainen työskentelee tällä
hetkellä Jyväskylän työvoiman palve-

lukeskuksessa (TYP) palveluohjaajana.

TYP palvelee Jyväskylän, Jyväskylän
maalaiskunnan, Muuramen ja Petäjä-

veden kuntien asukkaita, jotka tarvit-

sevat moniammatillista palvelua työn-
hakutilanteensa selvittämiseksi. Toi-

minnan tavoitteena on asiakkaiden

työllistymisen, elämänhallinnan, työky-
vyn ylläpidon ja kuntoutumisen edis-

täminen.

Asun yhdessä vaimoni Johannan ja
puolitoistavuotiaan Valtterin kanssa.

Perheenlisäystä on tulossa huhtikuus-

sa. Uskoontuloni oli pitkä prosessi,
jossa arvioin erilaisia vaihtoehtoja use-

amman vuoden. Elämässäni päihteet

olivat vahvasti mukana reiluun kah-
teenkymmeneen ikävuoteen asti. Us-

koon tuloni myötä raitistuin ja myö-

hemmin myös heräsi kiinnostus ja halu
tehdä sosiaalialan työtä, kertoo elämäs-

tään Sami Viinikainen

Jyväskylän Katulähetyksen jäsenenä
olen ollut n. 7 vuotta, joista pari vuot-

ta jo aiemmin myös yhdistyksen halli-

tuksessa. Yhdistyksen toimintaan olen
saanut tutustua monesta eri näkökul-

masta. Ensikosketus Katulähetykseen

tuli oman asiakkuuden myötä, myö-
hemmin toimin vapaaehtoisena ja työl-

listettynä työntekijänä sekä opinnot

suoritettuani myös vakituisesti palkat-
tuna työntekijänä, jatkaa Viinikainen

Olin iloinen, kun minua pyydettiin

jäseneksi yhdistyksen hallitukseen. Us-
kon, että monipuolinen kokemukseni

yhdistyksen eri tehtävissä auttaa teke-

mään oikeita päätöksiä, toteaa Sami
Viinikainen

Ari Hakkarainen, 46 v

Juuri  Vaajakoskella alkaneen KAN
kontaktikodin vetäjänä aloittanut Ari

Hakkarainen on myös katulähetyk-

sen piirissä monille tuttu. Hän on toi-
minut useamman vuoden ohjaajana ja

sijaisena Kankitien Ensiaskeleessa. Ny-

kyisen työnsä päihderiippuvaisten

kanssa  hän kokee rukousvastauksena
ja Jumalan avaamana mahdollisuute-

na tehdä sisäisen näyn mukaista työtä.

Tätä työtä he ovat käynnistelleet ja
vetävät yhdessä vaimonsa Marjan

kanssa. Perheeseen kuuluu myös neljä

14 – 24 ikäistä lasta. Hän myös arvos-
taa saamaansa luottamusta tultuaan va-

lituksi Katulähetyksen hallitukseen seu-

raavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Olin polttanut kaikki sillat takanani

niin että poliiseilta ja sosiaaliviranomai-

silta oli turha mennä apua pyytele-
mään. Viikot möimme viinaa ja vii-

konloput joimme itse. Minut oli luo-

kiteltu mahdottomaksi tapaukseksi.
Ainut tuttu turvapaikka oli vankila,

jonne palasin aina uudelleen kaiken

kaikkiaan n. 17 vuotta jatkuneen van-
kilakierteen aikana, kertoo Ari Hakka-

rainen. Vankilassa kävin myös perus-

koulun ja useita metallimiehen ammat-
tiin liittyviä kursseja sekä kokkikoulu-

tuksen. Ensimmäinen siviilissä hankit-

tu koulutus oli kirvesmiehen ja raken-
nuskorjaajan ammattitaito sekä päih-

detyön lyhytkurssi, jatkaa Hakkarainen.

Tulimme nykyisen vaimoni kanssa
uskoon vuonna 1999 ja siinä elämäm-

me risaisena olleet perustukset lasket-

tiin uudelleen.
Omasta kokemuksestani olen ym-

märtänyt, että Jumalalle ei ole mahdot-

tomia tapauksia – vaan hän on erikois-
tunut juuri hankalimpiin tapauksiin. Se

onkin kaikkialla missä saan tilaisuuden

puhua todistukseni keskeinen sisältö.
Jumala antaa Pyhän Hengen kautta

voiman nousta uuteen elämään. Hänen

armonsa on jokaiselle ihmiselle avoin
oli menneisyytesi ollut millainen tahan-

sa, kertoo Hakkarainen.

Teksti: Esko Jantunen
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Erään selviytymisen tarina

jatkuu sivulla 4

K
atulähetyksessä saamme sil-

loin tällöin iloita siitä, että ih-

miset löytävät elämälleen uu-

den suunnan, joka on auttanut heitä

ulos toivottomuuden kehästä. Useim-

miten se on löytynyt uskon kautta,

mutta muitakin mahdollisuuksia on.

Yhdistys tukee ihmisten onnistumista,

tapahtui se sitten millä keinoin tahan-

sa. Tämä on Kari ja Pia Lähteenmä-

en tarina.

Jyväskylän katulähetyksen Kankitien

osoitteessa, EkoCenterin toimipisteis-
sä, uusiotuotannon puolella on jo pit-

kään työskennellyt pariskunta, jonka

elämästä on säteillyt ympäristöön tyy-
tyväisyyden ilmapiiriä. He ovat Kari ja

Pia Lähteenmäki, entisiä Katulähetyk-

sen asiakkaita, mutta nyt itsellisiä työn-
tekijöitä. Kari on perehtynyt EkoCen-

terin uusiotuotannossa vaativan kars-

tauskoneen käyttäjäksi ja Pia on anta-
nut työpanoksensa saman yhteisön al-

kutuotannossa eli tekstiileiden esikäsit-

telyssä ja leikkaamossa sekä siivoamalla
hallinnon ja EkoCenterin toimistojen

puolella. Meidän yhteisössä retkahta-

minen on yleinen termi, joka kertoo

selkeästi ihmisten aaltomaisesta liik-
keestä juopottelun ja selvien kausien

välillä. Pia ja Kari ovat päässeet eroon

tästä aaltoliikkeestä ja iloitsevat itsekin
selvän elämän tuomasta mielihyvästä.

Nuorena vitsa väännettävä

Työnteko oli jo nuorena Karille ja Pi-
alle itsestäänselvyys. Kodin opetus oli,

että ihmisen tulee tehdä työtä elättääk-

seen itsensä. Niinpä molemmat aloit-
tivat työuransa heti peruskoulun opin-

tojen jälkeen ja molemmilla toisistaan

tietämättä tuo ura noudatti saman
suuntaisia polkuja.

Kari syntyi Tuusulassa  ja Pia on Han-

kasalmen tyttöjä. Molempien lapsuu-
dessa myös osoitteet vaihtuivat usein.

Tuolloin Suomessa elettiin sellaista ai-

kaa, että työtä sai mistä vain. Niinpä
jos työ ei jostain syystä miellyttänyt, siitä

irtauduttiin herkästi. Tästä perinnöstä

tuli todellisuutta myös Karille ja Pial-
le. Kari työskenteli Tuusulassa, Kera-

valla, Hakunilassa, Korppoossa, Van-

taalla ja jopa ihan lyhyen pätkän Nor-

jassa, eikä lista lopu tähän. Pia ehti kier-
tää Vantaalla, Kuhmoisissa ja eri puo-

lilla jyvässeutua useissa työpaikoissa.

Ne olivat melko lyhytkestoisia, noin 1
– 3 vuotta.

Työttömyyden aikana tuli
rakennettua yhteinen pesä

Lyhyiden työjaksojen välissä oli

myös työtöntä aikaa, ja juuri tällaisena

periodina Kari ja Pia tapasivat ensi
kertaa toisensa molempien ollessa

päihtyneinä. Tuo tapaaminen sattui

Jyväskylässä keskellä kaupunkia kirk-
kopuistossa. Siltä paikalta askelet suun-

tautuivat ravintolaan, johon vielä pää-

sivät sisään. Ravintolassa nautittiin lisää
anniskelusta niin, että jatkosta heillä ei

ole kovin teräviä muistikuvia. Sen he

kuitenkin muistavat, että matka suun-
tautui lopulta Petäjävedelle, jossa Kari

asui ja siitä matkasta tuli myös Pian

lopullinen matka yhteistalouteen. He
asuivat avoliitossa useita vuosia, jon-

Pia ja Kari Lähteenmäen elämään on tullut sisältöä.Talous on kohentunut ja töiden onnistumisen kautta itsetunto on noussut.
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ka aikana heille syntyi kaksi tytärtä.

Kohta toisen tyttären syntymän jälkeen

he avioituivat maistraatissa kahden
todistajan läsnä ollessa.

Suuri tragedia tapahtui

Avioliiton solmimisen aikoihin Kari
pääsi rakennusliike Otavalle töihin,

jossa hän työskenteli noin vuoden. Pia

oli samaan aikaan kotiäitinä kasvatta-
massa tyttöjä. Viina oli mukana elä-

mässä sotkien kuvioita perheen sisäl-

lä. Eräänä päivänä musta pilvi laskeu-
tui täydellä voimalla ja totuudella kuin

miekka, joka lyö sydämen läpi. Oves-

ta astui sisään sosiaalivirkailijat, jotka
ottivat huostaansa ensin vanhemmat

tyttären ja myöhemmin sama toistui

nuoremman kohdalla. Oman lapsen
menetys on katkera pala oli elämä sit-

ten millä mallilla tahansa. Karin ja Pian

mielestä lapset eivät olleet heitteillä, ei
huonolla hoidolla, ei likaisia eikä näl-

käisiä. Pia tunnusti, että kyllä heillä elä-
mässä lipsui, mutta tällainen kohtalo

tuntui liian kovalta iskulta. Se tuli kuin

salama kirkkaalta taivaalta. Tunnemaa-
ilma oli yhtä aikaa stressin ja lasten ikä-

vöimisen mustissa kuvioissa.

Retkahdus – elämän tosiasia

Tässä vaiheessa Lähteenmäet asuivat
Keltinmäessä, jossa juominen jatkui

yhdessä kavereiden kanssa. Seurasi

toinen katastrofi, sillä nyt meni asunto
alta. Syynä oli häiriköinti kerrostalo-

asunnossa. Aluksi asuntoa ei löytynyt,

joten Kari ja Pia asuivat saman kerros-
talon kellarissa, johon he vetäytyivät

yleensä niin myöhään alkuyöstä, että

saivat olla siellä rauhassa. Mukavuute-
na oli patjat betonilattialla ja viltti nis-

kassa lämmittämässä. Talossa asuvat
ystävät helppivät mm. tuomalla aa-

muisin voileipiä ja kahvia aamupalak-

si. Tulevaisuuden visiot olivat ankeat.
Vuokra-asuntoa ei löytynyt, joten pak-

ko oli mennä väliaikaisesti Pian veljen

luo Vaajakoskelle.

Katulähetys astui kuvaan
mukaan

Vaajakoskella selvisi, että Katulähe-
tykseltä saattaisi löytyä asunto. Soitto

Nurmelan yksikköön Vesankaan var-

misti asian, nyt oli taas asunto alla.
Tällöin elettiin aikaa, jolloin Eero Tol-

vanen oli Nurmelan yksikön vastaava

työntekijä. Nurmelasta tuli Karille ja
Pialle asuinpaikka vuodeksi. Siellä

hankalinta oli pitkä matka joka paik-

kaan. Se ei miellyttänyt. Viina oli edel-
leen mukana elämässä ja sen myötä

virkavallan koura Karin niskavilloissa.

Käry kävi, kortti meni ja lyhyt linna-
tuomio Naarajärvellä oli Karin elä-

mässä todellisuutta. Kari rinnastaa lin-

naelämän hotellielämään. Avovankilan
vapaus, rivitaloasuminen ja normaali

työnteko vankilassa ei juuri poikennut

siviilielämästä. Positiivisena puolena oli
raittius. Vapaa-aika meni lähinnä TV:tä

katsellessa. Ennen vankilan ovien avau-

tumista Lähteenmäet ehtivät muutta-
maan   Kankitien yksikköön, jonne  Pia

jäi yksin ikävöimään Karin paluutta ja

haihduttamaan ikäväänsä ryyppyporu-
kassa.

Päätös raittiudesta –
täyskäännös uuteen elämään

Kari kertoo päätöksen täysraittiu-

desta ja muuttamisesta omaan vuok-

ra-asuntoon kokonaan muualle tapah-
tuneen yksinkertaisesti heidän päässään

yhteisellä sopimuksella. Juomisen mitta

oli täysi, eikä se enää huvittanut. Edel-
leen Kari vahvistaa, että mikään insti-

tuutio tai hoitolaitos ei voi lopettaa

ihmisen juomista ellei tuo ihminen itse
sitä halua.

Terveyskeskuksissa katkolla käymi-

set ovat useimmiten silmänlumetta.
Sinne mennään sen tähden, että yleis-

kunto on viikkojen juomisen seurauk-

sena, syömättömyydessä jne. mennyt
niin huonoon kuntoon, että on pakko

nostaa kuntoa takaisin, että jaksaa taas
juoda. He eivät halunneet juoda. Nyt

oli kerta kaikkiaan uuden elämän vuo-

ro. Voimia päätökseen antoi myös las-
ten tapaamiset, jotka ovat onnistuneet

kaikesta huolimatta hyvin. Raittiuden

ja oman asunnon myötä he tiesivät
niiden paranevan entisestään. Nyt

asunto löytyi yllättävänkin helposti

tällä kertaa kaupungin vuokra-asun-
nosta Myllyjärveltä.

Katulähetys tuki ja työllisti

Pia kertoi, kuinka Katulähetyksen

työnjohtaja Aulis Alanko tavan takaa
ulkona tavatessa kyseli, että milloin

sinä Pia aloitat työt meillä? Valmiutta

siihen ei ollut, mutta kysymys jäyti sy-
vällä sydänalassa. Lopulta hän rohkaisi

mielensä ja kysyi itse töitä Aulikselta.
Kolmen kuukauden harjoittelupaik-

ka avautui siivouksesta ja leikkaamos-

ta. Korvaus oli kahdeksan euron ak-
tiiviraha per päivä. Kuukauden kulut-

tua Kari meni samaan paikkaan nap-

peja leikkaamaan. Se oli itsetuntoa
rassaava tila, sillä työ tuntui lähinnä lap-

selliselta miehestä, joka oli tottunut te-

kemään ihan oikeita töitä. Ei auttanut
kuin niellä harminsa ja yrittää eteen-

päin.

Harjoittelun jälkeen Kari aloitti työt
karstauskoneen käyttöön perehtyen.

Karin mielestä se oli jo oikeaa työtä,

jossa kekseliäisyys sai tilaa. Koneen
toimivuuteen löytyi uusia lääkkeitä ja

nyt uusiomattoa tulee juohevasti kat-

keamatta koneen kidasta ulos. Raitti-
utta on jo kestänyt pitkään ja fiilikset

ovat hyvät.

Elämään on tullut sisältöä, talous
on kohentunut ja töiden onnistumi-

sen kautta itsetunto on noussut. Nyt

Kankitien ympäristön näkeminen yö-
köttää. Tuntuu kuin usvalta mielessä,

että kuinka sitä on voinut olla muka-

na tuossa juopporemmissä?
Elämän palapelissä työ ja asunto

ovat isoja asioita. Ilman niitä elämän

sietäminen on hyvin vaikeaa ja tappaa
elämisen halun. Työn ja asunnon tuli-

si olla jokaisen ihmisen perusoikeus.

Silloin yksilöt voivat antaa panoksensa
koko yhteiskunnan rakentamiseen.

Seppo Riikonen
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                                                                              3.1.2005

Herran pelko  - viisauden alku

Olen minäkin monesti kysynyt miksi? Miksi minä, miksi mulle? Vuosi 204 oli monelle varmasti vaikea
vuosi, niin kuin minullekin, mutta se myös oli armon vuosi kaiken kaikkiaan. Tunnen rakkauden
kaipuun, sen tulon, sen nousun.

Isän rangaistus tuntuu joskus liiankin kovalta. Juuri nyt armon ja rakkauden tuntuessa Hän iski juuri
siihen paikkaan, siihen maapallon pisteeseen jossa köyhyys ja länsimainen rappeutuma ovat
kohdanneet ja se sattuu monen sydämeen.

Vuosi 2005 alkoi ilman kemiallista rapulaa, mutta silti rintaan sattuu ja silmistä silloin tällöin vierähtää
surun kyynel. Puolenyön aikaan laulettu Finlandia hymni Pirkkahallissa soi vieläkin korvissani ja uskon
sen soivan pitkään. Miksi? Miksi? Kelle?

Noukitaan keväällä päivänkakkaroita … rakastaa, ei rakasta jne. Varmasti rakastaa!

Rakkaus lähtee sydämestä, silti kaikkea ei sydän kestä. Pahaa lehdestä voit lukea, muista – moni
tarvii tukea.
Hädän hetki, katsees ylös nosta, ei Jumalakaan koskaan ”kosta”.

Jupi

                                                                                                                           13.01.2005

Rakkauttako?

Lapselta mitataan pituus ja paino kouluun mennessä. Samat jo miehiltä armeijan kokeissa ja naisilta
synnyttäessä. Vielä eläkkeelläkin mitataan paljonko kutistunut.

Kylmiä lukuja, eikö muuta …

Jos huono olo ”En mee kouluun, isä ei pysty töihin, äiti ei jaksa”. Mittari kainaloon ja jos alle 37 C ei
voi olla kipeä ja on mentävä, pystyttävä, jaksettava. Eikö ole olemassa tulehduksia, tukahtuneita
tunteita ja basilleja. Ei.

Entä henki ja tunne lääkärit, nuo VIISAAT psykiatrit ja psykologit.

Jos jokin masentaa, purkki masennuslääkettä, jos v .. taa tunnelääkettä eli Pamia, jos ei pysty nukkuu,
taas Pentsoa – unilääkettä nukahtamiseen ja kun herää kesken unien, sitten Larkkua tai Levaria. Entä
kaipuu,
alkoako? entä rapula?

Kasvot apeat, kalpeat
miks muut mua vihaavat,
miksi maailmaa vaivaan,
toisten kallista aikaa lainaan,
onko minunkin parempi kuolla,
en enää jaksa,
toisten p .. nuolla

Jupi
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             Vapaa pudotus

”Minä kir joitan elämälläni

omaa tarinaani. Tarinalla on  aina

jonkin hahmo. Se on  minun näköi-

seni. Olen täällä ilmaistakseni jo-

takin, näyttäytyäkseni ainutlaaa-

tuisena, omannäköisenäni ihmise-

nä. Tarina tarvitsee kuuntelijan. Jos

ei tule kuulluksi, ei myöskään voi

tulla hyväksytyksi. Minut nähdään

tarinani kautta, kun joku tulee sii-

hen mukaan, ottaa sen vakavasti ja

liittää sen omaan tarinaansa....”

(Martti Lindqvist, 2003)

M
issä kohdassa elämääni,

tarinaani olen, entä sinä?

omista prosesseistani. Viimeksi  muu-
tama yö sitten näin unen, josta vielä

osan muistin herätessäni: minut oli

nostettu pilvien korkeudelle, vain maa
allani häämötti epäselvästi. Roikuin

paksun, käteeni karhealta tuntuvan

köyden varassa, käsilläni epätoivoisesti
kiinni pitäen. Olin itseni ja köyden va-

rassa, kuinka kauan voimani riittävät

itseni kannattelemiseen. Katselin alas ja
ajattelin,että vain märkä läntti jää mi-

nusta, jos tuonne putoan....  Tuntui ah-

distavalta, pelotti.

M
inä yksin avarassa, kosmi-

sessa  yksinäisyydessä,  tuho-

odottamassa. Ei ketään, mi-

tään, josta apua saisi!  Koen, että  pe-

rusturvattomuuteni, syvä haavani tu-

lee näin esille.

Hylkääminen on jättänyt jälkensä. Pi-

tää takertua vimmmaisesti omaan voi-

maan, kun en luota, että on rakastavia

ihmisä lähellä. Tai perimmältään rakas-

tava Taivaallinen Isä, joka on aidosti

läsnä, ottaa vastaan. ”Päästä irti, helli-

tä, Liisa, minä olen täällä, minä olen

sinut nimeltä kutsunut, minä otan si-

nut vastaan, luota minuun, minä

en sinua hylkää, enkä jätä, turvaa
minuun...” Päästää irti, mistä?

Omassa varassa elämisestä, itsee-

ni liiaksi turvaamisesta, tai liiaksi
väärällä tavalla toisiin turvaami-

sesta itseni ohittaen, pelosta aset-

tua toisten armoille, arvottomuu-
den tunteesta, vääristä suojame-

kanismeista, tunteideni ohittami-

sesta, anteeksiantamattomuudes-
ta, vääristyneestä kuvasta, mitä

merkitsen Jumalalle, Luojalleni,

hämärtyneestä kuvastani Raama-
tun Jumalasta....

Tiedän, tunnen rikkoneeni pal-

jon Jumalaa, itseäni ja läheisiäni ja
muita lähimmäisiäni kohtaan.

Tunnen syyllisyttä ihan oikeasti.

Tunnen myös aivan väärää, sai-
rasta syyllisyyttä, vastuuta asiois-

ta, joihin kuvittelen, olen kuvitel-

lut voivani vaikuttaa omavoimai-
sesti. En muista, että minun tont-

tini rajat kulkevat tässä, ja sinun

tuossa.

T
erve suoristautuminen Luojani

edessä asettaa tilanteet ja itseni

sekä muut ihmiset oikeampiin

mittasuhteisiin. Työstän Herrani kans-

sa anteeksiantoa. Oikeaa ei Jaakobin,

vaan Liisanpainia! Totisesti en siihen

pysty omassa voimassa!

Jospa tulisin niin pieneksi,että Jeesus

saisi tilaa minussa näyttää voimansa!

Pystyn toista armahtamaan juuri sen

verran kuin itse pystyn armoa vastaan-

ottamaan. Ei ole kyse halvasta armos-

ta, joka hyssyttelee, mitätöi teot (selit-

tää mustan valkoiseksi), vaan todelli-

sesta anteeksiantamisesta syyllisyydes-

tä, pahasta huolimatta. Ymmärrän, että

näin on tapahtunut Golgatan keskim-

mäisellä ristillä, myön minun takiani.

Vapaa  pudotus sydämeni jokaiseen

sopukkaan – sitä odotan: ”Se on täy-

tetty.” Minun ei tarvitse enää kärsiä

tuomiosta. Silloin olen sisäisesti vapaa.

”Katso, eilinen on mennyt, huomises-

ta en tiedä, mutta tänään auttaa Her-

ra.”

Liisa Saarnivaara-Soini

dossa, millaisia väliotsikoita siihen

tulisi, haluaisin laittaa? Millaisen
muistopuheen haluaisin pitää

omissa hautajaisissani itselleni, jos

elämäni nyt päättyisi? Kuinka re-
hellinen olen itseni, toisten ja Juma-

lani edessä? Mitä läheiseni sanoisivat?

Ovatko he rehellisiä minua kohtaan, si-
loittelematta mitään? Kun katselen

mennyttä, mitä  ajatuksia, tunteita se

herättää? Mihin traumaan olen juuttu-
nut vielä? Mikä kärsimys on vielä kes-

keneräinen? Mitä tämä kipu, tuska ha-

luaa minulle opettaa itsestäni, toisista,
elämästä, Jumalasta?

Suostunko opetettavaksi? Miten va-

lintani ovat vaikuttaneet? Mitä olisi saa-
nut jäädä tekemättä , mitä koen,että

olisi pitänyt tehdä? Miten muiden va-

linnat ovat vaikuttaneet minuun?
Onko tarinani  Luojani tahtoma, mi-

nulle valmistama? Mistä erotan omat

itsekkkäät pyrkimykseni, sielunviholli-
sen äänen ja Jumalan puheen? Pyörrän-

kö omat tarpeeni Jumalan tarpeiksi?

On vaikeaa ottaa vastaan Luojalta vas-
taus, jota ei toivo eikä odota, tai ha-

lua. Mistä tiedän saaneeni ko. vastauk-

sen? Voinko sydämestäni sanoa, kuten
Neruda aikoinaan:”Tunnustan, että

olen elänyt.”?
Näen silloin tällöin unta, joka kertoo

hyvin selvästi alitajunnan kuvakielellä

Jos  se olisi kirjan muo-
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Katulähetyspäivät Turussa

Jyväskylän Katulähetys oli taas ker-

ran runsaslukuisesti edustettuna Suo-

men Katuläheysliiton talvipäivillä 4.-
6.1.05. Meitä oli mukana kaikkiaan 14

henkilöä yhdistyksen puheenjohtajan

johdolla. Päivät olivat antoisat niin

kuin ne aina ovat olleet. Jumalan Sa-

naa oli tarjolla ja myös useita uusia
tuttavuuksia saatiin solmia. Erityisen

antoisia olivat rovasti Matti Vuolanteen

raamattutunnit. Katulähetystyöhön siu-
nattiin yhteensä kymmenen vapaaeh-

toista. Jyväskylästä Katulähetysliiton

merkin ja ruusun saivat Ahti Jylanki,
Rauno Kosonen, Laura Luukko, Ari

Viikki,Pekka Nurmi ja Raimo Kärki.

Seuraavat Katulähetyspäivät pide-
tään Kuopiossa elokuussa.
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K8 nostaa yhä tunteet pintaan
RRRRRauman seudun sanomien rauman seudun sanomien rauman seudun sanomien rauman seudun sanomien rauman seudun sanomien reeeeeporporporporportaasi 6.12.2004taasi 6.12.2004taasi 6.12.2004taasi 6.12.2004taasi 6.12.2004

Toini Erholahti, LeilaTähtelä, Raili Norava,Leena Kotkavaara ja Maija-Liisa Wihl-
man palasivat onnettomuusveneelle 40 vuoden tauona jälkeen.



9

Rauman seudun sanomien reportaasi 6.12.2004
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Monnan hautasumaalle kerääntyi 5000 ihmistä saattaamaan K8:n onnettomuuden uhreja joukkohautaan. Omaiset kokivat, ettei
heidän suruaan ja yksityisyyttään kunnioitettu, vaan he jäivät valtavan yleisömassan jalkoihin.

Rauman seudun sanomien reportaasi 6.12.2004
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Team Myllis
Team Myllis on Jyväskylän Katulä-

hetys ry:n Myllyjärven asumisyksikön

Yhteisöllisen erityismallin liikunnallinen

osio. Aktivoimalla asukkaita yhteisiin
liikuntaharrastuksiin pyritään ehkäise-

mään syrjäytymistä ja vetäytymistä

normaalista elämästä. Liikunnan avulla
haetaan onnistumisen kokemuksia ja

näin vahvistetaan itsetuntemusta ja
luottamusta omiin kykyihin.

Team Myllis tarjoaa matalan kynnyk-

sen jokamiesliikuntaan, mielekästä te-
kemistä päihteilyn tilalle, monimuotoi-

sia liikuntavaihtoehtoja erilaisille ihmi-

sille ja perheille, ystävyysotteluita
esim.vankiloissa sekä kuntoilumahdol-

lisuuden työntekijöille yhdessä asukkai-

den kanssa. Toimintapäivien suunnit-
telussa pyritään huomioimaan myös

liikuntarajoitteiset ja lapset.

Kesällä 2004 Team Myllis osallistui
Viitaniemessä pelattuun jalkapallon

puulakisarjaan FC Mylliksen nimellä.

Ensikertalaisena sarjassa joukkue pe-
lasi loistavasti. Voittojakin jopa tuli.

Nälkää kuitenkin jäi, joten FC Myllis

palaa kesällä 2005 entistäkin vahvem-
pana... vaviskaa.

Joulukuussa 2004 Team Myllis aloitti
SB Mylliksenä salibandypuulaakin

Happeen järjestämässä Hand of

Doom firmaliigassa. Voittoihin ei SB
Myllis sarjassa  vielä ole yltänyt, mutta

kyllä sekin sieltä vielä tulee. Tiukkoja

pelejä on ollut ja se voittokin on ollut
niiiiiiiiin lähellä. Samoin kuin jalkapal-

lossakin, Team Myllis on sarjassa en-

sikertalaisena, joten hävetä ei tarvitse
yhtään. Joukkue on loistava ja se jat-

kaa loistoaan tulevaisuudessakin.

Pääasia kuitenkin on, että kaikilla on
hauskaa yhdessä kuntoilun merkeissä.

Treeneissäkin pipo kivasti löystyy ja

ystävyysottelut reissuineen ovat  mu-
kava tapa rentoutua arjen rutiineista.

Lue lisää Team Mylliksestä netti-

sivuiltamme:
www.jyvaskylankatulahetys.fi/Team-

Myllis

Teksti ja kuva:

Tomi Montonen

Ystävänpäiväbrunssi

14.2.2004

Brunssilla
Katulähetys

esitteli toimin-
taansa ysteistyö-
kumppaneille.
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Tuettu asuminen puntarissa

Ulla KUlla KUlla KUlla KUlla Kosonen:osonen:osonen:osonen:osonen:

Ympäristöministeriössä on ylitarkas-
taja Raija Hynysen johdolla kerätty tie-

toa tuetusta asumisesta, ja raportti

asunnottomien tuetun asumisen mal-
lien arvioinnista valmistui 7.2.2005.

Myös Jyväskylän Katulähetys on mu-

kana arvioinnissa, ja olen vastannut
tästä osuudesta. Muita esiteltäviä koh-

teita ovat A-klinikkasäätiön tuetun asu-

misen projekti, Suomen Mielenterve-
ysseuran arviointihanke mielenterveys-

kuntoutujien asumista tukevista palve-

luista, Espoon Diakoniasäätiön Kivi-
taskun huumekuntoutujien tukiasumis-

kohteen arviointi, Pro-tukipisteen tu-

kiasuttamisprojektin arviointi ja vapa-
utuvien vankien asumisvaihtoehtojen

kehittäminen.

Tuetun asumisen mallien arvioinnin

lähtökohtana olivat seuraavat kysy-

mykset:
1. Millaisia toimintamalleja ja hyviä

käytäntöjä asunnottomien asuttamises-

sa ja asumisen tukipalvelujen/kuntou-
tuksen järjestämisessä on olemassa ko.

organisaatiossa, kenelle tarkoitettu?

2. Miten tuettu asuminen ja/tai asu-
misen tukipalvelut on toteutettu ao.

organisaatiossa ja ko. kohderyhmälle,

kuka on ja miten toteutuksessa muka-
na, millaisia kokemuksia?

3. Miksi on onnistunut, mitkä ovat

edellytykset tähän, missä on epäonnis-
tuttu, mitä pitäisi kehittää?

Jyväskylän Katulähetyksen tuettua
asumista käsittelevässä osuudessa esit-

telen ensin lyhyesti yhdistyksen toimin-

nan alueet ja seuraavaksi askelmatoi-
mintamallin sekä asumisyksiköt. Tie-

dot on poimittu vuoden 2003 toimin-

takertomuksesta ja yksiköitten laatimis-
ta esittelyistä, ja niitä on täydennetty

muutamilla vuoden 2004 tiedoilla. En

pystynyt paneutumaan jokaisen yhdek-
sän asumisyksikön kohdalla tukimuo-

tojen tarkempaan selvittämiseen, vaan

olen valinnut yhden yksikön, Takalait-
toman tutkimuskohteeksi. Takalaitto-

massa olen haastatellut työntekijöitä ja

asukkaita, sekä parhaillaan asuvia että

poismuuttaneita. Takalaiton-osuuden

lisäksi tein myös pienen kyselyn eri
asumisyksiköitten vastaaville työnte-

kijöille. Kyselyyn vastasi kahdeksan

vastaavaa työntekijää ja perhetyön
edustaja. Lisäksi haastattelin Katulä-

hetyksen kahden yhteistyökumppa-

nin, asumis- ja sosiaalitoimen edusta-
jia sekä Jyväskylän kaupungin asumis-

toimen johtajaa. Kaikkiaan tein 16

haastattelua.

Yhteenvetoa Takalaittoman
tuetun asumisen mallista

Haastateltavien piiri Takalaittomas-

sa oli aika pieni, mutta mielestäni sain

monipuolisesti erilaisia mielipiteitä ja
näkökulmia Takalaittoman yhteisö-

elämään ja tukiasumiseen. Vastaajat

jakaantuivat eri-ikäisiin, molempiin
sukupuoliin ja eripituisia aikoja asu-

neisiin, uskovaisiin ja ei-uskovaisiin, ja

sellaisiin, joilla oli päihdeongelma eri
lailla hallinnassa. Poismuuttaneista oli-

sin toivonut kykeneväni haastattele-

maan jonkun sellaisen, jolla poismuut-
to ei ole kovin hyvin onnistunut.

Haastateltavat olivat pääosin tyyty-

väisiä asumiseensa ja tarjolla olevan
tuen määrään. Aineistoni pohjalta

hahmotin seuraavanlaisia tukimuoto-

ja: päihteiden käytön hallinnan tuke-
minen, yhteisen vastuun ottamisen

tukeminen, itsestä vastuun ottamisen

tukeminen, vertaistuki ja hengellinen

tuki. Jotkut asukkaista olivat sitä miel-
tä, että eivät tarvitse minkäänlaista tu-

kea. Ilmeisesti he pitävät esimerkiksi

päiväkeskuksen olemassaoloa niin it-
sestäänselvyytenä, että eivät tiedosta sen

tarjoamia mahdollisuuksia minään tu-

kena. Vertaistukea kaikki arvostivat.
Jotkut näkivät yhteisön – hyvistä puo-

lista huolimatta – paikaksi, jonne oli

vaara jämähtää ja kadottaa oma-aloit-
teisuutensa. Katulähetyksen kristilliseen

arvopohjaan ja hengelliseen tukemi-

seen kaikki suhtautuivat positiivisesti.
Uskossa olevia oli vastaavan työnteki-

jän mukaan kolmasosa asukkaista, ja

hänen mielestään nämä asukkaat pys-
tyivät parhaiten tukemaan muita. Ilma-

piirissä ei ollut kuitenkaan havaittavis-

sa jakoa uskovaisiin ja ei-uskovaisiin.
Vaikka Takalaiton oli sekä työnteki-

jöitten että asukkaitten mielestä rauhal-

linen paikka, ja asukkaitten vastuunot-
to yhteisistä asioista oli kiitettävää,

kaikki näkivät myös parantamisen va-

raa. Asukkaat halusivat lisää toimintaa
ja yhteistä tekemistä sekä omaa toipu-

misryhmää. Kuitenkin toiveiden to-

teuttamisen esteenä nähtiin asukkaiden
passiivisuus. Vastaava työntekijä halu-

aisi tukea poismuuttaneita enemmän,

mutta näki resurssien puutteen tämän
esteenä.

Haastatellut asukkaat kertoivat yhtei-
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söelämälle tyypillisistä hyvistä ja huo-
noista puolista. Toisaalta tiiviissä yhtei-

sössä on turvallista asua, kun naapurit

ovat tuttuja ja omaavat samankaltaisen
taustan. Vertaistukea ja naapuriapua on

saatavilla, jos näitä vain osaa pyytää.

Päiväkeskus luo puitteet matalan kyn-
nyksen kanssakäymiselle. Toisaalta tii-

viissä yhteisössä tarkkaillaan naapurin

tekemisiä enemmän kuin tavallisessa
kerrostaloasumisessa. Tarkkailu voi

olla vastuun kantamista naapurin päih-

teiden käytöstä – tätähän tapahtuu
myös ”palkallisena” yövalvonnan puit-

teissa. Vastaava työntekijä painotti

asukkaiden lisääntynyttä vastuun kan-
tamista yhteisistä asioista. Asukkaat

kertoivat kokevansa tarkkailun välillä

ahdistavana.
Takalaittomassa on mahdollisuus

elää myös melko itsenäisesti, ilman että

on kosketuksissa juurikaan muuhun
yhteisöön. Mutta miten itsenäistä tämä

asuminen loppujen lopuksi on, kun

vastaava työntekijä on selvillä vuokri-
en maksusta ja päihteiden käyttöä val-

votaan? Pihan läpi kävellessä voi mel-

kein tuntea lukuisten silmäparien päi-
väkeskuksesta, asunnoista ja tupakka-

katoksesta seuraavan kulkua. Yhteisön

sääntöihin kuuluu valvoa paitsi asuk-
kaiden myös yhteisöön tulevien vierai-

den päihteiden käyttöä. Mitä muuta

valvotaan? Haastateltavat kertoivat
”kyttäyksen” ilmenevän toisten asioi-

den setvimisenä ja toisista pahaa pu-

humisena. Tähän he löysivät monta
syytä, joista toisessa ääripäässä oli hy-

väntahtoinen välittäminen ja toisessa

tarkkailijan oman elämän rajoittunei-
suus.

Päihteiden käytön valvontaa haasta-

teltavat pitivät hyvänä – tosin sen ny-
ansseista oltiin eri mieltä. Jotkut kan-

nattivat kaikkien asuntojen muuttamis-
ta nolla-asunnoiksi, ts. niihin ei saisi

tuoda päihteitä eikä oleskella päihty-

neenä, toiset taas eivät hyväksyneet
nolla-asuntoja ollenkaan, ja kolmannet

pitivät nykyistä käytäntöä hyvänä.

Nykyään vain osa asunnoista on nol-
la-asuntoja.

Jonkin verran ristivetoa työntekijöi-

den ja asukkaiden keskuudessa herätti
se, että yhteisössä on myös asukkaita,

jotka eivät halua hoitaa päihdeongel-

maansa vaan pitävät yhteisöä jonkin-

laisena lepopaikkana ryyppyputkien
välillä. Toiset asukkaat näkevät naapu-

rinsa käytöksen murentavan yhteistä

pyrkimystä kohti päihteiden käytön
hallintaa. Työntekijät taas kokevat vä-

lillä turhautuneisuutta, koska valmiuk-

sia itsenäisen elämän aloittamiseen ei
näin kehity. Katulähetyksen eri yksi-

köitten vastaavien työntekijöitten mie-

lestä on kuitenkin hyväksyttävä se to-
siasia, että kaikki eivät pysty lopetta-

maan päihteiden käyttöä.

Yksinäiset ja asuntoihinsa eristäyty-
neet herättivät huolta työntekijöiden ja

joidenkin asukkaiden keskuudessa.

Kaikkia yritettiin kannustaa yhteisiin
tapahtumiin ja päiväkeskuksessa

käymiseen. Mutta entä jos joku tosis-

saan haluaa pysytellä erillään yhteisös-
tä, kokeeko hän kannustuksenkin ah-

distavana? Toisaalta työntekijät kan-

nustavat luomaan elämään myös Ta-
kalaittoman ulkopuolelle, ennen kaik-

kea kristillisiin seurakuntiin. Näihin jopa

kuljetetaan, jos tarvetta ilmenee. Jos
sosiaaliset verkostot kapenevat ja kä-

sittävät lopulta vain ”päiväkeskuksen

ja asunnon välin”, yhteisöstä muutta-
misen kynnys nousee.

Takalaittoman yhtenä kovimmista

haasteista on toimia viimeisenä askel-
mana, jolta ponnistetaan itsenäiseen

asumiseen. Sen yli kymmenvuotisen

olemassaolon alkuaikoina Katulähe-
tyksen kokonaisuus näytti aivan toisen-

laiselta. Uusia yksiköitä on syntynyt, ja

kunkin yksikön tehtäväkenttä on jatku-
van muutosprosessin alaisena. Alkuai-

koina Takalaittomaan muuttaneet sol-

mivat yleensä pitkiäkin vuokrasopi-
muksia, kun nykyään solmitaan kol-

men vuoden sopimus. Asukkaat eivät

alkuaikoina kovin tietoisesti ajatelleet,
että kyseinen yksikkö olisi vain väliai-

kainen ratkaisu, ja että tähtäimessä tu-
lisi olla täysin itsenäinen asuminen.

Moni tavallaan laitostui Takalaittom-

aan.
Takalaittomassa asutaan siis monen-

laisin tarkoitusperin: osa kauemmin

asuneista pitää yksikköä kotinaan, josta
ei lähdetä, kun taas osa on jo saapues-

saan ajatellut asumisen välivaiheeksi, ja

loput olisivat valmiit jo muuttamaan,
jos muualta löytyisi asunto. Jos ajatel-

laan, että yksikössä pitäisi tapahtua

enemmän asukaskiertoa, ongelmalli-

simpia ovat nämä ”laitostuneet”, jot-
ka suorastaan loukkaantuvat poismuu-

ton mahdollisuuden vihjauksestakin,

sekä ne, joiden on vaikea muuttaa
vuokrarästien takia.

”Laitostuneet” ovat eniten paikalleen

pysähtyneitä ja passivoituneita. Heidän
elämäntilanteensa on saattanut pysyä

samanlaisena jopa vuosikymmenen tai

enemmänkin. Osalla heistä on päihde-
ongelma hallinnassa, mutta muuten

eteenpäin menon haluja ei ole. Ne jä-

mähtäneet, joilla päihteidenkäyttö ei
ole hallinnassa, eivät useinkaan tiedos-

ta ongelmaansa ja hae apua, vaikka sitä

heille on yritetty tarjota. Jos ei halua
myöntää ongelmaansa, ei kukaan pysty

auttamaan. He saattavat mielellään

käyttää päiväkeskuksen palveluja ja
pitävät palveluja itsestään selvinä. Yh-

teisöön jämähtäneiden tilanteeseen on

erittäin vaikea puuttua. Kysymys on
siitä, annetaanko yhteisön toimia tällai-

sena monenlaisten asukkaiden paikka-

na, jossa hyväksytään se tosiasia, että
jotkut asukkaat eivät halua tai pysty

muuttamaan elämäänsä. Vai halutaan-

ko yksiköstä kehittää virtaviivaisempi
ja dynaamisempi ”viimeinen askel”,

josta ”jämähtäneet” siirretään muual-

le?

Työntekijät kertovat

Kysyin vastaavilta työntekijöiltä, ko-

kevatko he työssään ristiriitoja amma-

tillisen osaamisen, kristillisen elämän-
katsomuksen, oman taustan ja kutsu-

muksen välillä. Käytännön työssä vain

yksi työntekijä koki jonkin verran ris-
tiriitoja. Vaatimuksissa ja arvostuksis-

sa työnantajan taholta kuusi työnteki-

jää koki jonkin verran ristiriitoja ja
yhteistyössä muiden toimijoiden kans-

sa kahdeksan työntekijää koki jonkin

verran ristiriitoja.
Mitä nämä ristiriidat sitten olivat?

Käytännön työssä oma yksinäisyys

koettiin ongelmallisena. Myös työllis-
tetyiltä puuttuva koulutus rasitti. Ka-

tulähetykseltä työnantajana odotettiin

enemmän loogisuutta ja järjestelmäl-
lisyyttä – mitä tämä sitten tarkoittaa-

kaan. Odotettiin myös enemmän

koordinointia asukkaitten ja työnteki-
jöitten valinnassa. Eräs vastaus koski

uskottavuutta ammatillisena työnteki-
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jänä. Vaikea sanoa, kokeeko tämä

työntekijä jonkin asteista arvostuksen

puutetta työnantajan taholta. Yksi
työntekijä koki ristiriitaisena päihteiden

käytön Katulähetyksen virkistysmat-

koilla. Vapaaehtoistyöntekijöiden aitoa
arvostamista korostettiin yhdessä vas-

tauksessa. Katulähetystä muistutettiin

myös siitä, että monet nykyiset työn-
tekijät ovat nousseet kentältä, koulut-

tamattomina. Vastaajan mielestä sa-

moja mahdollisuuksia olisi oltava edel-
leen. Oma tausta, koulutus ja koko

persoona ovat tärkeitä välineitä työs-

sä.
Eniten siis koettiin ristiriitoja yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa.
Eräs työntekijä ”aavisti” kristillisyydes-

tä aiheutuvia ristiriitoja. Toinen työn-

tekijä painotti, että Katulähetyksen
työntekijällä on oltava omat asiat kun-

nossa, muuten uskottavuus kärsii.

Koettiin myös jonkin asteisen arvos-
tuksen puutetta matalan koulutuksen

takia. Eräs työntekijä kirjoitti: ”Yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa pa-
rantamisen varaa; yhteistyökumppani-

en taholta toivoisi kuuntelemista ja

huomioimista työtämme kohtaan
enemmän.” Ristiriitana nähtiin jonkin

verran myös se, että kristillisyyttä ei voi

painottaa kenelle tahansa, esimerkiksi
kunnan työntekijälle.

Yhteistyökumppanien ja asu-
mistoimenjohtajan mielipiteitä

Kuokkalan sosiaalitoimiston johtava

työntekijä kertoo, että ”tällaiselle poik-
keavalle asumiselle” on kova tarve, ja

että Katulähetys on pystynyt hyvin

vastaamaan tähän tarpeeseen. Tämä
koskee sellaisia asukkaita, jotka ovat

pudonneet kaikkien ”normaalisystee-

mien” ulkopuolelle. Ennen Jyväskylän
Vuokra-asunnot Oy pystyi paremmin

asuttamaan ”poikkeavia”, mutta nyky-

ään valintakriteerit lähentelevät ”nor-
maaliasumista”. Työntekijä toivoo, että

Katulähetyksen piirissä yhä enemmän

keskityttäisiin tuetun asumisen eri vaih-
toehtojen tarjoamiseen ja asumisohjaa-

miseen. Asumisohjaamisen järjestämi-

seksi hän ehdottaa, että asukkaalla oli-
si henkilökohtainen asumisen tukihen-

kilö, jonka kanssa voitaisiin räätälöidä

kullekin asukkaalle sopivin tukimuoto.

Tämä tukihenkilö pysyisi samana, vaik-

ka asukas muuttaisi yksiköstä toiseen.
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n

asukasvalinnasta vastaava henkilö on

sitä mieltä – kysyttyään parilta isännöit-
sijältä, jotka käytännössä hoitavat asu-

mista – että pääsääntöisesti yhteistyö

on pelannut hyvin. Asuminen aloite-
taan aina määräaikaisella vuokrasopi-

muksella. Kaiken kaikkiaan vuosittain

ei tapahdu kovinkaan montaa muut-
toa.

Monella Katulähetyksen asukkaalla

on vuokrarästejä nimenomaan
JVA:lle. Annetaanko minkäänlaista ar-

moa tällaisessa tapauksessa? Vastaus

on, että rästit pitäisi olla suoritettu,
ennen kun asunto alkaa järjestyä. Nii-

den takaisinmaksusta pystytään sen si-

jaan neuvottelemaan. Virkailija muis-
taa yhden tapauksen, jossa asumaan oli

otettu pariskunta, jolla oli ”aikamois-

ta historiaa”. Pariskunta hoiti rästi-
vuokrat ja korjausmaksut ja pääsi asu-

maan.

Ongelmakohtana virkailija näkee
sen, että Takalaittoman asukkaat halu-

aisivat yleensä muuttaa yhteisön lähei-

syyteen, ja vapautuvia asuntoja ei ole
läheskään riittävästi. Hän kiittää Katu-

lähetystä rehellisestä pelistä: jos suosi-

tus on annettu, ja asukas onkin sen jäl-
keen repsahtanut, tästä on ilmoitettu

JVA:lle.

Jyväskylän kaupungin asumistoimen
johtajalta kysyin, onko hän tyytyväinen

Katulähetyksen toimintaan. Hän ker-

toi pitkäaikaisesta yhteistoiminnasta,
jonka aloittamisessa kaupunki oli ak-

tiivisesti mukana tarjoten suunnittelu-
ym. apua. Viime vuosikymmeninä ta-

pahtuneen laajenemisen myötä Jyväs-

kylän Katulähetys on ottanut mono-

poliaseman tukiasumisen järjestämises-

sä päihdeongelmaisille. Asumistoimen
johtaja ei nähnyt tässä kehityksessä

mitään ongelmaa. Päihdeongelmaisen

tukiasuminen on yleisesti ottaen tällä
hetkellä hoidettu hyvin, sen sijaan eri-

tyishuomiota tarvitsisivat tällä hetkellä

huumeongelmaiset ja moniongelmai-
set ryhmät. Myös päihdeongelmaiset

naiset ovat erityisryhmä, joka kaipaisi

omanlaisensa tukiasumisen kehittämis-
tä. Asumistoimen johtaja toivoi yhä

tiiviimmän yhteistyön kehittämistä seu-

tukunnan sisällä (yhdeksän kuntaa),
jotta kaikki resurssit pystyttäisiin hyö-

dyntämään myös päihdeongelmaisten

tukemisessa.

Lopuksi

Yhteenvetona  Jyväskylän Katulähe-

tyksen askelmatoimintamallista totean,

että malli sopii tämänkaltaisen, monia
eri tukiasumisyksiköitä omaavan yhdis-

tyksen tukirangaksi. Jotta malli toimisi

tehokkaasti myös käytännössä, eri yk-
siköitten työntekijöitten tiivis yhteistoi-

minta ja toinen toisensa johtaman yk-

sikön toiminnan tunteminen on tar-
peen. Jokaiselle asukkaalle oikean asu-

misympäristön ja tuen löytyminen on

suuri haaste, jonka toteutuminen vaa-
tii nykypäivänä yhä enemmän myös

tietoa moniongelmaisten ihmisten aut-

tamisesta. Yksikkökohtaisessa kehitys-
työssä työntekijä tarvitsee jatkuvasti

yhä enemmän tukea ja koulutusta, jotta

hän pystyisi kehittymään työssään ja
käyttämään hyväksi tarjolla olevaa tie-

toa sosiaalisen tuen muodoista.
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Tutkimuksesta lisää osoitteessa:
www.ymparisto.fi/
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Mustaa valkoisella

Heidän kohdallaan
lunastushinta on
kaikkein suurin

Rajattoman armon ja anteeksianta-

misen malli on tullut meille Kristuksel-

ta. Ihanko seitsemän kertaa minun tu-
lee antaa anteeksi veljelleni, joka on

rikkonut minua vastaan. Jeesuksen

vastaus aurasi uuden ja ihmisille käsit-
tämättömän linjan: ”ei seitsemän ker-

taa vaan seitsemänkymmentä kertaa

seitsemän.” Hän meni äärimmäisyyk-
siin ylittäen kaikki inhimillisen rakkau-

den rajat.

Hän on myös itse sitoutunut tähän

sanoessaan, että ihmisille annetaan

kaikki synnit anteeksi kuinka paljon he
niitä tekevätkin. Portti armoon on siis

jatkuvasti auki. Armonportista kutsu-

taan sisälle kaikenlaisia ihmisiä. Myös
niitä, jotka tuntevat itsensä täysin so-

keiksi, rammoiksi ja näivetystautisiksi.

Niitä, jotka useankin yrittämisen jäl-
keen kokevat heikkoutta ja suuria lan-

keemuksia ja ovat täydellisesti kykene-

mättömiä ojentamaan itsensä. Niitä,
joille myös toiset kristityt ovat lyöneet

toivottoman tapauksen leiman otsaan.

Juuri näitä Hyvä Paimen on tullut
kutsumaan ja kantamaan harteillaan.

Juuri niitä ihmisiä, jotka hyvin syvästi

tuntevat, että elämäni purjeet ovat rie-
kaleina ja köli koskipaikkojen ja poh-

jakosketusten murskaama ja onko jäl-

jellä enää mitään mihin voisin tarttua
kiinni, kun olen niin heikko raukka ja

ihmisten hylkimä ja halveksima.

Käsitätkö, mitä Taivaallinen
 Isä on luvannut

”kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan

hän antoi voiman tulla Jumalan lapsek-

si.” Jumalan maailmassa ”kaikille” tar-
koittaa jokaista luotua ihmisolentoa

maanpäällä. Se ei tapahdu kaikkien

kohdalla kertarytinällä hienoissa altta-
rikokouksissa fanfaarien säestyksellä

kaikkien ihaillessa miten syvältä pelas-

tunut lähti heti uljaaseen juoksuun.
On monta vielä väkevämpää todis-

tusta siitä miten hervonneet kädet ja

ontuvat jalat ovat vahvistuneet – siteet
on leikattu irti pikkuhiljaa monen nou-

sun ja putoamisen kautta. Uskoa on

kuin onkin valmisteltu sydämen salas-
sa, jonka vain Jumala näkee. Kunnes

elävän ja voimallisen sanan siemen

versoo routaisestakin maasta ja saa
monet ihmettelemään ihmettä, jonka

piti olla mahdoton.  Haviseva sydän

nosti aran katseensa ja ymmärsi, että
hänellä on oikeus vedota Taivaallisen

Isän lupauksiin. ”Eikö sitten Jumala

toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka
häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja

viivyttäisikö hän heiltä apuansa?” Se

mitä Jumala on luvannut – siihen on
oikeus vedota koska hän on todellinen

Isämme.

Lapsellinen korjausoperaatio –
ainut mikä toimii

En tiedä mitään muuta menetelmää,

joka voisi vahvistaa ja palauttaa epä-

tasapainoon suistuneen elämämme jäl-
leen raiteilleen kuin koruton ja arkinen

Jumalan Sanan lukeminen ja siihen lii-

tetty rukous ja mietiskely. Se on sitä
mistä raamattu sanoo: ”etsikää niin te

löydätte ja kolkuttakaa niin teille ava-

taan.” Silloin toivottomat ja sumentu-

neet silmät saavat tilaisuuden katsella
Elämänruhtinasta. Ristin ja sovituksen

voimaa ja Jumalan rakkautta.  Se nos-

taa henkemme uudelle tasolle ja alkaa
hiljaa vaikuttaa kaikkeen mitä elämäs-

sämme tapahtuu emmekä ole enää

kaikkien elämän myrskyjen riepotelta-
vissa.

Ihmisen ydin on meidän henkem-

me. Sitä kutsutaan myös sisäiseksi ih-
miseksi. Se on tärkeämpi kuin ruu-

miimme ja sielumme. Se on elämän

uudelleen rakentamisen perusolemus.
Ihmisyytemme keskus. Raamattu sa-

noo:  ”yli kaiken varottavan varjele

sydämesi sillä sieltä elämä lähtee.”
Tämä sisäinen ihminen hakee kon-

taktia Jumalaan. Ja vain tässä yhteydes-

sä se vahvistuu ja nousee siihen arvoon
johon Jumala on meidät luonut. ”Ei

ihminen elä yksin leivästä vaan jokai-

sesta sanasta joka Jumalan suusta läh-
tee.” Oli ruumiisi ja sielusi vaikka kuin-

ka kurjassa jamassa aloita korjausope-

raatio tarttumalla raamattuusi. Kaikki
ei tapahdu hetkessä. Anna hengellesi

aikaa parantua. Viivy usein Sanan ää-

rellä.  Suureksi yllätykseksi tulet huo-
maamaan, että henki ja elämä palaa

olemukseesi.

Teksti: Esko Jantunen



Kantakaa
toistenne

kuormia, ja niin
te täytätte

Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti
2/2005 ilmestyy
15. päivänä  toukokuuta.

Aineistot lehteen
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♦♦♦♦♦  Palvelevat kirpputorit ♦♦♦♦♦
    Kankitien EkoCenter
   Avoinna Ma-Pe 9-17, la 10-13
    Harjunportaan EkoCenter

   Gummeruksenkatu 13
    Avoinna Ma-Pe 10-18, la 10-15

Myös yllätysostoja löytyy  kirpputoreilta.

PULLAKIRKOT

Ensiaskel, Kankitie 9
sunnuntaisin klo 11.30

Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30

Cafe 3:16, ent.linja-autoasema
sunnuntaisin klo 10


