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Mustaa valkoisella

Pieni peräsin - suuri tehtävä! Ara tyytyväinen Etapin peruskorjaukseen

Kiitämme Jumalaa...

 Hyvästä työyhteisöstä
 Tulevasta kesästä
 Jumalan antamasta uudesta   
  armon päivästä.
 Jeesuksen ristinkuolemasta

Rukoilemme Jumalaa...

  Herätystä jyvässeudulle
 Työtovereiden puolesta 
 Uutta intoa työhön
  Särkyneiden sydämien puolesta
  Katulähetyksen hengellisen kesä- 
    päivän puolesta

Jos joku ei hairahdu puheessa, niin 
hän on täydellinen ihminen ja kykenee 
hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun 
panemme suitset hevosten suuhun, että 
ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata 
niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, 
vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten 
kuljetettavia ohjataan varsin pienellä pe-
räsimellä, minne perämiehen mieli tekee. 
(Jaakob 3:2-4)

Perämiehen mieli syynissä

 Ihmisen kieli on pieni elin, mutta 
Jumala on antanut sille suuren tehtävän. 
”Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, 
ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan 
kaltaisiksi luotuja.” Tässä suhteessa olen 
siis oman elämäni perämies.

Aloin tonkimaan menneen elämäni ros-
kakoria. Osa löytyi ullakolle heitettynä ja 
osa jopa lakaistuna maton alle. Ne olivat 
sanoja, jotka olin huoletta kylvänyt eette-
riin ajattelematta sen enempää seurauksia. 
Pyhän Hengen valaisussa ne tulivat esille 
kuin huonepöly kevätauringon kirkkaas-
sa valossa. Sieltä paljastui kokonainen 
vääryyden maailma arvostelemista, tuo-
mitsemista, juoruilua, pahan puhumista, 
vähättelyä, katkeraa kiivautta, valkoisia 
valheita ja vääriä todistuksia. 

Merkille pantavaa on, että väärät sanani 
eivät vahingoittaneet vain lähimmäistäni, 
vaan ne vahingoittivat vakavasti aina 
myös itseäni. Jäljelle jäi purettu tyhjä 
olo. Mitähän Jeesus tarkoitti sanoessaan, 
että sydämen kyllyydestä suu puhuu? Ei 
hyvältä näytä!

Perämiehen mieleen pyritään 
vaikuttamaan!

Minulle muistutettiin taas kerran että 
ihmisen kieli on peräsin jota ei voi jättää 
huolettomasti automaattiohjauksel-
le. Pienetkin akanvirrat ja ukonvirrat 
vänkäävät elämäni alusta vikareiteille. 
Sydämen alueelle pesiytynyt katkeruus, 
vääryys, kunnianhimo, rakkaudettomuus 
ja monet muut ovat tällaisia pinnan alaisia 

akanvirtoja. 
Myös erilaiset tuulet ja puhurit pyrkivät 

riepottelemaan alustani. Niitä ovat ihmis-
ten puheet, mielipiteet ja juorut. Usein 
ne nousevat aivan vääristä lähtökohdista 
ja pyrkivät suistamaan myös omat sa-
nani hakoteille. Siksi kieliperäsintä on 
tarkistettava ja käännettävä uudelleen 
ja uudelleen oikealle kurssille, muuten 
iskeydyn karikkoihin ja turhiin ja pahoi-
hin myrskyihin. Noilla ulapoilla moni 
on kokenut uskossaan ja elämässään 
haaksirikon.

Oikealle väylälle

Raamattu ohjaa meitä miten kurssia 
tarkistetaan, että löydämme oikean 
väylän ja löydämme tasapainon myös 
niissä paineissa, jotka kohdistuvat kie-
len alueelle. ”Jotka häneen katsovat, ne 
säteilevät iloa”. 

Kysymys on katseen suunnasta. Sil-
mät on oltava kiinteästi luotuina uskon 
alkajaan ja sen täydelliseksi tekijään 
Jeesukseen. ”Mutta me kaikki, jotka peit-
tämättömin kasvoin katselemme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutum-
me saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta 
kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, 
joka on Henki.” 

Uskon, että liika toistemme tarkkailu ja 
inhimillisiin virheisiin ja vajavaisuuksiin 
takertuminen ei ole meille hyväksi. Eikä 
jatkuva itsensä tonkiminenkaan meitä 
rakenna. Se on kuin jäätyneiden me-
renselkien katselu ja kuolleiden lehtien 
riipimistä syksyisistä puista. Vanha ja 
kuollut on jätettävä taakse, kun siitä on 
tehty parannusta. 

Luonto muistuttaa myös siitä ihmeel-
lisesti uudistumisen kyvystä ja lahjasta, 
joka Pyhän Hengen kautta toteutuu 
kristittyjen elämässä. Uuden elämän virta 
puun rungossa työntää pois edellisen 
syksyn kuolleet lehdet ja saa koko puun 
ihanalla tavalla viheriöimään. Näin on 
luvattu tapahtuvan myös meille, jotka 
haluamme täyttyä Pyhällä Hengellä uu-
destaan ja uudestaan. Vain Pyhä Henki 

pystyy suitsemaan suumme niin että myös 
sanamme muuttuvat siunauksen kylvöksi. 

”Älkää kostako pahaa pahalla, älkää 
herjausta herjauksella, vaan päinvastoin 
siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, 
että siunauksen perisitte.” 1 Piet 3:9

Teksti: EJ
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Ara tyytyväinen Etapin peruskorjaukseen
Torstaina 6.5. Jyväskylän Katulähetys 

sai arvovaltaisia vieraita Päijänteen toi-
sesta päästä eli Lahdesta. Arasta Etapin 
peruskorjaukseen kävivät tutustumassa 
rahoituspäällikkö Markku Aho, ra-
hoitusylitarkastaja Erkki Asikainen, 
kehittämisarkkitehti Jarmo Sulonen ja 
Jyväskylän KOASin kiinteistöpällikkö 
Juha Wenström.

Vieraita vastaanottamassa olivat Erkki 
Arvaja, Ari Valkeinen, Seppo Riikonen, 
Pekka Lepikko ja Esa Haapsaari.

Katulähetys on mukana valtiohallinnon 
asunnottomuuden puolittamisohjelmas-
sa, jonka johdosta tänä vuonna valmistuu 
Etappiin yhteensä 14 uutta yksiötä.

Kahden tunnin vierailun aikana Erkki 
Arvaja valotti yhdistyksen toimintaa ja Ari 
Valkeinen kertoi puhuttelevasti Etapin 
peruskorjaushankeesta, joka valmistuu 
syksyllä 2010.

Vieraat olivat ylen tyytyväisiä projektin 
onnistumisesta. Tarkentavia kysymyksiä 
tuli paljon. Työmaata kierrellessään he 
näkivät, kuinka yli kaksikymmenpäinen 
työporukka ahersi omalla "palstallaan". 
Yksikantaan he totesivat, että teette to-
della upeaa työtä, johon kaikki eivät pysty.

Keskusteluissa neliöiden kustannuk-
sista vieraat totesivat, että neliön hinta 
on todella alhainen. Erityisesti he toivat 
esiin sen, että tuossa hinnassa ei ole otettu 
huomioon terapeuttista ja kuntouttavaa 
panosta, mitä yhdistys tuottaa toimin-
nallaan.

Keskusteluissa tuli esille useaan kertaan 
se, että papereista ja piirustuksista ei saa 
oikeaa kuvaa, vasta paikan päällä saadaan 
todellinen kuva suunnitelmista.

Peruskorjaus toteutetaan 
omana työnä

Katulähetyksen Etapin peruskorjaus 
totetutetaan omana työnä, jossa on mu-
kana harjoittelijoita, työkuntoutuksessa 
olevia, pitkäaikaistyöttömiä sekä oppiso-
pimuksen kautta työskenteleviä nuoria.

Valkeisen mukaan on tärkeintä, että 
kavereille annetaan mahdollisuus olla 
mukana työtoiminnassa. 

Etapin ensimmäinen vaihe saadaan 
valmiiksi juhannukseen mennessä, jolloin 

Markku Aho, Erkki Asikainen ja Jarmo Sulonen poseeraavat Etapissa enti-
sessä kellarikerroksen ”putkassa”.

Jarmo Sulonen, Juha Wenström,  Erkki Asikainen,  Markku Aho ja Pekka Le-
pikko seuraavat Etapissa Ari Valkeisen esittelyä.

kolme yläkerran asuntoa saadaan asumis-
käyttöön. Alakerran yhdeksän asuntoa 
valmistuvat syksyn aikana.

Yksikön lämmitysjärjestelmä on vaih-
dettu öljylämmityksessä maalämpöön 
ja samalla on rakennuttu ajanmukainen 
jätevedenpuhdistamo.

Yksikön entisistä asiakaista lähes puo-

let ovat halukkaita muuttamaan takaisin 
uudistuneeseen yksikköön.

Tulevassa peruskorjatussa yksikössä 
tulee toimimaan mm. viidelle huumeon-
gelmaiselle nuorelle tarjotut palvelut, jotka 
liittyvät oleellisesti hallituksen asunnotto-
muuden puolittamisohjelmaan.
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Cafe Center:

Talon kävijämäärä kovassa nou-
sussa. Minkähän takia?

Katulähetyksen Nuorisotalo Cafe Cen-
terin työntekijätiimi on viimeisen kahden 
vuoden aikana kokenut melkoisen muu-
toksen. Eveliina Korhosen virkavapaan 
ajaksi Nuorisotalon vetovastuun otti 
Milla Ukkonen ja häneltä jääneelle pai-
kalle nuorisotyötekijäksi tuli Marko Jan                      
tunen. Exitissä jatkavat Juha ja Jaana 
Ketomäki.  

Jokainen työ on tekijänsä näköinen, 
joten ajattelin käydä Milla Ukkoselta kyse-
lemässä mitä ”nuokkarille” oikein kuuluu?  
Talossa on eletty viimeiset kuukaudet tosi 
hyvää vaihetta. On monenlaista menoa, 
vilskettä ja vauhtia. Ihan elämän meininki 
niin kuin nuorten keskellä työskennellessä 
kuuluukin olla. Olemme halunneet uudis-
tua ja hakea toimintatapoja, jotka palvelisi-
vat tämän päivän nuoria mahdollisimman 
hyvin.  Muutos on aina paitsi haaste myös 
mahdollisuus, aloittaa Milla Ukkonen.

Kävijöitä on 60 – 100 päivittäin  

Nuorisotalon kävijämäärät lähtivät 
syksystä 2009 tasaiseen kasvuun ja talven 
ja kevään aikana kävijämäärät ovat nous-
seet huimasti. Kuukausitasolla olemme 
kirjanneet yli 2000 käyntikertaa. Päivittäin 
palvelujemme piirissä liikkuu 60 – 100 pää-
asiassa nuorta kaupunkilaista. Kävijöiden 
määrä on joka päivä tällä tasolla oli arki 
tai viikonloppu. 

Pääosa kävijöistä asettuu ikähaarukkaan 
13 – 20 vuotiaat. Vakituisia Nuorisotalon 
käyttäjiä on lähes 400 nuorta ja siitä olem-
me koko tiiminä tosi otettuja, iloitsee Milla 
Ukkonen. Normaalitoiminnan lisäksi 
järjestämme 1 -2 kuukauden välein nuo-
rille isompia tapahtumia, joista viimeisin 
Aprilnight huhtikuussa keräsi noin 150 
nuorta yhteen. Vieraana oli The Dino-
saurs gospelbändi.  Kaikkien tapahtumien 
selkeänä tavoitteena on ennaltaehkäisevä 
nuorisotyö.

Vuoden 2009 aikana talo sai uutta il-
mettä harrastehuoneiden pintaremontin 
ja kahvilan suhteen. Kävijämäärien myötä 
myös kahvilan tuotot ovat kasvaneet, 
myytävä tavara kiertää hyvin ja hävikki 
on pyritty painamaan mahdollisimman 

alas. Se on omalta osaltaan vakauttanut 
kahvilatoiminnan taloutta, kertoo Milla 
Ukkonen

Puskaradio tuo sakkia sisään

Erinomaista työtä ovat tehneet tiimim-
me kuuluvat työllistetyt Suvi Suni, Panu 
Pitkänen, Miska Florin ja Hannele 
Koldas sekä Toni Leppälä ja Tarja 
Tammelin. Jokaisella työtiimiin kuulu-
valla on oma tärkeä tehtävänsä ja teemme 
työtä rintarinnan tasavertaisina iloiten 
jokaisen panoksesta ja lahjoista, kertoo 
Milla Ukkonen. 

Monella tavalla Nuorisotalon toimin-
taa on markkinoitu koulukierroksilla 
ja lentolehtisin kadun nuorille. Tärkein 
markkinoija on kuitenkin ilmapiiri ja pus-
karadio. Nuoret kertovat toinen toisilleen 
minkälainen meininki nuorisotalolla on. 
Ilmapiirin vaikutus on mielettömän tärkeä 
asia kävijämäärien kasvussa, painottaa 
Milla Ukkonen.

Teksti: Esko Jantunen
Kuva: Marko Jantunen 

”Nuorisotalossa menoa ja 
vilskettä ...”

Nuorisotalon Aprilnight -iltatapahtuma. Kuvassa talon nuoria, sekä the Dinosaurs -bändi Vimpelistä. 
Kuvaaja Marko Jantunen.
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Nuorisotalon menossa ja meiningissä 
duunaa nuori mies, jonka sydän sykkii 
nuorille ihmisille. Marko on haasteita 
vastaanottava, ennakkoluuloton asioi-
hin tarttuja. Kysytään Markolta vähän 
taustoja.  

  
Kuka olet ja mistä tulet?

Olen perheellinen 29 v. nuorimies. 
Lapsuuteeni kuului paikkakuntamuutot 
keskimäärin kerran kolmessa vuodessa 
isän viran vuoksi. Itsekin olen asunut 
kahdessa paikkakunnassa Suomessa ja 
kahdessa Englannissa.

Olen opiskellut ammattikorkeakou-
lussa, englanninkielisellä puolella ja 
tutkintoni menee kulttuurin ja musiikin 
hallinnointiin ja johtamiseen erityisesti 
nuorisokulttuurin alueella. Olen suun-
tautunut nuorisokulttuuriin ja nuoriso-
työhön. Lisäksi olen ollut seurakunnassa 
vastuussa nuorisotyöstä Joensuussa.  

Minkälainen on 
sielunmaisemasi?

Olen hauska, huumorintajuinen, ihmis-
läheinen kaveri. Olen ikuinen optimisti. 
Muistan vain yhden kerran, että saatoin 
ajatella, että ”se ei nyt onnistu” ja en enää 
edes muista että mistä siinä oli kyse. Elä-
minen ei ole kiellettyä, eli tulee elää eikä 
kuolla. Tässä ajattelen kuolemalla kuole-
mista tässä ajassa. Kokemukset, hauskan-
pito, hymyileminen ja rentouminen ovat 
kaikki tavoittelemisen arvoisia asioita. 
Jokapäiväinen ”naurupiikin” hakeminen, 
on se jokin, elämän ylläpitämiseen. Olen 
visionääri ja toivon sydämestäni, että 
saisin palvella Jumalaa.  Sielussani elää 
evankelista ja halu palvella ihmisiä. Meillä 
on vapaus elää tätä elämää ja meidän tulee 
uskaltaa elää ja uskaltaa unelmoida.  

Kerrotko unelmastasi 
Nuorisotalolla?

Haluan nähdä elämästä kiinni saaneita 
ja siinä onnistuneita nuoriamme kymme-
nen vuoden päästä. Niitä nuoria, jotka 
ovat nyt täällä hukassa. Varmasti ajattelen 

paljon pitemmälle, mutta nyt näin. Talon 
fiilinki on ollut se, että olemme keräämässä 
siipiemme suojaan porukkaa. Toivon että 
vieläkin tulisi lisää. Pyrimme voittamaan 
nuorien luottamuksen ja siihen vaikuttaa 
se, miten paljon heidän kanssaan on. Jos 
heidän mokienkin jälkeen on edelleen 
saatavilla, luottamus kasvaa. Väki on 
nyt hyvin erinäköinen kuin vaikka viime 
vuonna. Työntekijätiimistä yli puolet viime 
vuodesta on uutta väkeä. Tämä vaikuttaa 
sisältöön, sillä työ on varmastikin teki-
jöidensä näköistä. Toiminta-ajatuksemme 
on keskeisesti ennaltaehkäisevä, joka tar-
koittaa sitä, että nuoret oppivat torjumaan 
vääriä valintoja. Nämä asiat ovat näkymät-
tömiä ja vaikeasti mitattavia, mutta tavoite 
on keskeinen ja ohjaa meidän toimintoja.  

Kansainvälisyys?

Mainitsit alussa asuneesi kahdella paik-
kakunnalla Englannissa. Kerrotko siitä? 
Asuin erittäin pienessä maalaiskylässä, 
eräässä perheessä au pairina vuonna 2002. 
Kylään kuului yksi katu, joka teki mutkan, 
kirkko, koulu, kioski, pubi ja posti. Siellä 
asui 300 ihmistä. Tämä oli kotitalouden 
hoitamista koko sektorilla. Tätä kesti 
noin puoli vuotta. Olin parikymppinen 
ja se oli minulle tärkeää itseni löytämisen 
aikaa. Tiesin, että seuraavan kerran en tule 
Englantiin yksin. Menin uudelleen 2004 
syksyllä vuodeksi Lontooseen vaimoni 
kanssa. Tämä reissu kuului opintoihini.

Cafe Centerin nuorisotyön näkyvin osa 
on päivittäistä olemista nuorten kanssa. 
Se on hengailua eli pelaamista, puuttu-
mista kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen 
toisia nuoria ja työntekijöitä kohtaan. 
Korostetaan sääntöjen kunnioittamista, 
että tavarat ja huoneet pysyvät kunnossa. 

Meillä on säännölliset torstaiturnaukset 
ja loppuvuodesta kaikissa turnauksissa 
menestyneet saavat erikoispalkinnot. 
Tietty porukka käy pelaamassa koripalloa 
ja kesällä ehkäpä ”jalista”. 

Talvella käydään luistelemassa ja pulk-
kamäessä. Sisällä katsotaan leffoja isolta 
näytöltä ja jotkut pelaavat Rock Band ja 
Sing Star pelejä isolla volyymilla. 

Kun pikku hiljaa tutustuu nuoriin, 
työntekijät pääsevät juttelemaan heidän 
elämään liittyvistä asioista: koulunkäyn-
nistä, perhesuhteista, seurustelusta, ta-
louden hoidosta, päihteistä, onko Jumalaa 
olemassa jne. 

Parhaat keskustelut käynnistyvät nuor-
ten kysymyksien kautta ja nostavat uusia 
kysymyksiä esiin. Tässä luottamus ja 
ystävyys ovat tärkeässä asemassa. Ilman 
näitä syvempää yhteyttä on vaikea luoda

Teksti: Seppo Riikonen
Kuvat: Sampsa Kaijaluoto

Marko Jantunen duunaa ”Nuokkarilla”
Cafe Centerin uusi työntekijä
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Markku Leinonen:

Katulähetyksen historiikki valmistuu
Kasvatustieteilijä ja tutkija Markku 

Leinonen on kirjoittanut yhdistyksemme 
historiikkia jo toista vuotta. Aineisto on 
laaja ja mielenkiintoinen. Mitähän sieltä 
löytyy? Kevään aikana on rinnalle tullut 
myös Kuiville Pyrkivien Tuki ry.n historii-
kin laatiminen.  

Miten Markku tulit Katulähetykselle?
Tulin syksyllä 2008. Aiemmin kesällä kiin-

nostuin syrjäytyneiden parissa tehtävästä 
työstä. Olin kokenut itsekin raskaita vaiheita 
työelämässä. Kokemuksista toipuminen oli 
hidasta.  Työelämä on monin paikoin muut-
tunut todella kovaksi. Yliopistossa, jossa 
työskentelin aiemmin, kilpailu rahoituksista 
on ankaraa. Yhä useammat ihmiset joutuvat 
kohtuuttoman kovan pelin kohteiksi. Seu-
rauksena voi olla tilapäinen tai lopullinen 
työkyvyn menettäminen. Monet putoavat 
yhteiskunnan ulkopuolelle ja syrjäytyvät. 

Kuinka hyvin tunsit työtämme ai-
emmin?

Olin ainoastaan kuullut ja lukenut, että 
on olemassa Katulähetys. Tiesin, että jotkut 
tuntemani ihmiset olivat työskennelleet 
siellä. Tietoni oli vähäistä. Oli iso yllätys 
nähdä, mitä kaikkea tähän sisältyy.”

Mitä ajattelet kolmannesta sekto-
rista nyt?

Kolmannella sektorilla tehdään hienoa 
työtä. Kenttään sisältyy erilaisia toimijoita. 
Vaikka on myös ongelmia, moni on kui-
tenkin saanut uuden otteen elämästä. Olisi 
hienoa, jos kolmannen sektorin toimijat 
jaksaisivat paineiden keskellä säilyttää pie-
nen ihmisen näkökulman.

Onko historiikin kirjoitus tärkeää?
Historia vahvistaa tuntoa siitä, ketä olem-

me ja mistä tulemme. Se osaltaan tukee ja 
pitää esillä hengellistä ja sosiaalista perus-
sanomaamme. Tällainen yhdistys on kuin 
yhteiskunnan omatunto. Se muistuttaa vä-
himpien veljien ja sisarten olemassaolosta. 
Heidäthän on usein työnnetty sivuraiteille 
ja ihan konkreetistikin syrjään. Työn tunne-
tuksi tekemistä tarvitaan. Tulevaisuuden ke-
hittämistyön kannalta tarvitaan tietoa siitä, 
mistä tulemme. Olisi hienoa, jos historiikki 
voisi rakentua sosiaalihistorialliseksi doku-
mentiksi. Olen iloinen, että saan samalla 

perehtyä myös Kuiville Pyrkivien vaiheisiin.   

Löytyykö historiasta erilaisia paino-
tuksia eri aikoina?

Työn lähtökohta on Helsingin yölähe-
tyksessä (nattmission). Yölähetys -nimen 
Arvid von Martens halusi antaa tälle työlle. 
Katulähetys merkitsi valon tuomista sinne, 
missä oli pimeää. Myös yhdistyksemme 
logo symboloi sitä. Kun von Martens meni 
kesäkuussa 1944 töihin Helsingin ev.lut. 
seurakuntien huoltokeskukseen, alkoi 
kova kehittämistyö. Sen hedelmä on myös 
Jyväskylän Katulähetys. Von Martens kävi 
täällä usein kuten myös hänen esimiehensä 
rovasti Verneri Louhivuori. Molemmilla on 
tärkeä merkitys. Työ aloitettiin Jyväskylässä 
syyskuussa 1945. Pastori Erkki Kiviranta 
oli työn voimahahmo ja yhdistyksen en-
simmäinen puheenjohtaja. Hän kävi tutus-
tumassa Helsingin yölähetykseen ja sai sieltä 
opastusta. Katulähetystyössä olivat mukana 
myös vapaakirkolliset, pelastusarmeija ja 
helluntaiseurakunta. 

Von Martens painotti kristittyjen yhteyttä 
ja se toteutui täällä Jyväskylässäkin. Työ 
meni voimalla eteenpäin, kuten yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Eeva Kamio myöhem-
min totesi. Katulähetysilta oli toiminnan 
päämuoto.

Juurtumisvaihetta seurasi työn vakiintu-
misvaihe. Vakiintuminen alkoi yhdistyksen 
rekisteröintitoimista alkuvuodesta 1952 ja 
sitä kesti vuosikymmenen loppuun. Vel-
jeskodin hankinta oli tietysti merkkitapah-

tuma. Vuosikymmenen taitteessa koettiin 
pysähdysvaihe. 

1960-luvun alussa, kun pastori Kauko 
Nykäsestä tuli puheenjohtaja, alettiin 
toimintaa tehostaa ja vuosikymmenen 
toisella puoliskolla myös katulähetysnuoret 
marssivat vahvasti esille. Nykäsen kuol-
tua (1963) Tapio Vähäkankaasta tuli 
puheenjohtaja. Katulähetysiltoja pidettiin 
viikottain. Loppuvuodesta 1969 Veljeskoti 
muutti Tapionkadulta Sepänkadun tiloihin. 
Silloin oli eteenpäin menemisen meininki. 
Puheenjohtajana toimi nyt Hannes Natri. 
1970-luvulla työhön tuli paljon uutta dia-
koniayhteistyön kautta, mm. päihdeleirit. 
Veijo Pesonen oli tärkeä hahmo. Vähimpiä 
veljiä kaatopaikoilla ei myöskään unohdet-
tu. Ensio Röyskö painotti, että jokaisen 
ihmisen ”määräosaan leipää” kuului myös 
asunto ja työ. 1970-luvulla otettiin iso askel 
eteenpäin, vaikka vuosikymmenen toisella 
puoliskolla Veljeskodin talousvaikeudet 
haittasivat. Talousongelmat jatkuivat vielä 
1980-luvun alkuvuosinakin. Johtokunta ja 
puheenjohtaja, Ilmari Kaskikallio, työs-
kentelivät paineiden alla. Talousahdinko 
kuitenkin hellitti, kun kaupungin kanssa 
päästiin ostopalvelusysteemiin.  

1980-luvun lopulla alkoi yhdistyksen 
uudelleenrakennus. Jorma Soinista tuli 
vuonna 1987 ensimmäinen toiminnanjoh-
taja, joka työskenteli vahvasti yhdistyksen 
kehittämiseksi. Johtokunnan puheenjoh-
tajana toimi 10 vuotta Jaakko Koivunen. 

Myllyjärven palveluasunnot aloitti toimin-

Oli iso yllätys nähdä, mitä kaikkea katulähetyksessä tehdään, toteaa Markku 
Leinonen.
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Perinteinen yhteiskristillinen 
”pastoreiden” rukousaami-
ainen pidettiin huhtikuussa 
Katulähetyksen Vellikellos-

sa. Mukana olivat vas. Harri 
Alatupa, Raimo Laine, Teija 

Laine, Erkki Arvaja, Esko Jan-
tunen, Kari Hämäläinen, Risto 

Krogerus, Andy Chambers ja 
Sirkku Chambers.

Toukokuun 17. päivänä vietettiin Sininauhasäätiön Puolimatkankoti Topi-Ka-
tissa sosiaalineuvos Jorma Soinin 60-vuotisjuhlia. Jyväskylän Katulähetyksen 
onnittelut ja tervehdyksen toivat vas. Olli Mäki, Pekka Arposuo ja Hanna-
Riikka Alasippola. Jorma toimi Kaulähetyksen toiminnanjohtajana vuosina 
1987-2000.

Jorma Soini 60 vuotta

”Pastorien” rukousaamiainen Vellikellossa

tansa (1987). Tuetun asumisen idea meni 
eteenpäin. Kun Halmekadun vastaanotto-
asunnot siirtyivät Katulähetykselle (1990), 
päästiin vähitellen siihen, ettei kenenkään 
ollut pakko viettää öitään kaduilla. Se oli 
iso asia. 

1990-luku oli yhdistyksen laajenemisen ja 
kehittämistyön suuri vuosikymmen uusine 
yksikköineen, työllistämis- ja nuorisotyö-
projekteineen sekä hoitokotilinjoineen, 
jota Sakari ja Kaarina Pihlaja veivät 
eteenpäin. Katulähetys kasvoi merkittäväksi 
kolmannen sektorin toimijaksi. Hengellistä 
työtä tehtiin runsaasti yksiköiden sisällä. 
Katulähetys oli tärkeä työllistäjä ja tuettu-
jen asumispalvelujen järjestäjä.  Se oli kuin 
suuri puu, jossa oli monta päähaaraa ja 
lukemattomia oksia. 

Erkki Arvajan ja Pekka Arposuon aika-
na 2000-luvulla puu on kasvanut edelleen, 
haaroittunut ja siihen on tullut lisää oksia. 
Juuristaan se edelleen saa voimavaransa. 

Mitä erityisen mielenkiintoista on 
noussut esille?

Omasta mielestäni Katulähetyksen 
historia on täynnä mielenkiintoista aina 
Helsingin yölähetyksestä nykypäivään. On 
dramatiikkaa, koskettavia kertomuksia ja 
elämänvaiheita. Joskus nousee kyynel sil-
mään, kun dokumenteista näkee, mitä on 
tehty, ajateltu ja tapahtunut. Uskon, että 
historiikki kiinnostaa monia.

Mitkä ovat Katulähetyksen tukijalat 
historiassa?

Von Martens painotti yhteyden rakenta-
mista ja yhteistyötä. Se on valtava voima. 

Rengas -lehden varhaisnumeroissa hän 
havainnollisti sitä tasasivuisella kolmiolla, 
jossa huippukulmana oli Kristus. Kolmion 
kaksi muuta kulmaa olivat lähimmäiseni ja 
minä. Kulmia yhdisti ympyrän kehä, rengas. 
Alla oli Suomen kartta. Se on hyvä kuva 
työn perustuksesta. Työssä on ollut Jumalan 
johdatus ja siunaus.

Miten mielestäsi työtä pitäisi jatkaa?
Perustasta eli Kristuksesta ei saa luopua. 

Siitä käsin on etsittävä parhaita mahdollisia 
työn toteutuksen muotoja. Katulähetys on 
ymmärrettävä elävänä ja alati kehittyvänä 
kokonaisuutena kuten Verneri Louhivuori 
aikanaan esitti.

Seppo Riikonen
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Kantakaa 
toistenne 

kuormia, ja niin 
te täytätte 

Kristuksen lain. 
(Gal. 6:2)
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Kankitie 10, 
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

PULLAKIRKOT

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

Katulähetyksen 
hengellinen kesäpäivä

”Vahvista askeleeni”

La 22.5. Kiponniemessä

PÄIVÄN OHJELMA

klo 10.00 Tulokahvit
klo 10.45 Ylistyshetki
klo 11.00 Tervehdyssanat, Erkki Arvaja
Raamattutunti, pastori Pertti Räty 

klo 12 Lounas

klo 13.15 Musiikki- ja todistusjuhla 
klo 14.45 Kahvit
klo 15 Saunat
klo 15.30 Makkaranpaistoa laavulla

OHJELMAVASTUUSSA:
Pastori Juhani Erikson, laulaja Paavo Saario, Esko Jantunen, Salmi 

rannan Dallape orkesteri, Armahdetut Olli Mäen johdolla, yms.


