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paaehtoisten kouluttaminen.
Päihdepuolella meillä on kolme työmuotoa: tukiasuttaminen, oma hoitokoti ja perhetyö. Hoitokotina meillä
on Laukaassa sijaitseva itsenäistymiskeskus Tessio Backa , joka on tarkoitettu vankilassa oleville ja sieltä vapautuville päihde- ja laitostumisongelmista
kärsiville asiakkaille. Perhetyössä tavoitteenamme on säilyttää päihdeongelmaisen perheen yhtenäisyys ilman, että
huostaanottoa pääsisi tapahtumaan.
Vanhemmille tämä merkitsee lähtemistä yhteiselle toipumisen tielle ja perheen
lapsille mahdollisuutta saada turvallinen kasvuympäristö yhdessä omien
vanhempiensa luona.
Kokonaisuudessaan toimintamme
suuntautuu niiden sosiaalisten tarpeiden mukaan, mitä jyvässeudulla ilmenee.
Vahvuutemme onkin herkkyys reagoida hätään ja tarjota yhteiskunnalle
niitä palveluja, joiden tuottamiseen siltä
itseltään jo rakenteista johtuen menisi
liikaa aikaa.
Jyväskylän Katulähetys toimii ongelmien ytimessä uskoen omiin arvoihinsa
ja armolliseen työilmapiiriin kohdaten
ihmiset ihmisinä ja luottaen myös siihen, että ammattitaitoinen toiminta
ansaitsee rahoittajien luottamuksen ja
tuen.
On merkille pantavaa, että järjestöjen osuus sosiaalipalvelujen tuotannossa
kasvaa koko ajan. Tänä vuonna se on

peräti 17 % koko palvelutuotannosta
eli 800 milj. euroa. Jostain syystä yhteiskunta on alkanut luottaa meihin
järjestötasolla toimiviin.
Hieno esimerkki jo alkaneesta yhteistyöstä on Päihdepalvelusäätiön hallinnoima ja RAY:n rahoittama nelivuotinen päihdetyön kehittämisprojekti
(Päihke), jossa Katulähetys on yhtenä
osatoimijana kolmen muun järjestön
kanssa. Projektin tavoitteena on saada aikaan pysyvä kuntoutustyöryhmä,
moniammatillinen elin, joka pystyy
ohjaamaan toipumisen tielle lähtenyttä erilaisiin tuki-, ja hoitotoimenpiteisiin, etsimään polkuja työelämään tai
opiskeluun ja kulkemaan toipujan rinnalla niin kauan kuin tämä sitä vain
tarvitsee.
Iloitsemme jyvässeudulla siitä, että
yhteistyöllä on mahdollisuus saada
entistä monipuolisempia, kattavampia
ja edullisempia palveluja. Yhteistyössä kehitettävät palvelut ovat vaativia
prosesseja, joissa hiotaan ja sovitetaan
eri ideologian omaavien palvelujen
tuottajien palveluja yhteen. Yhteistyö
kolmannen sektorin päihdejärjestöverkon ja kunnan sekä päihdesäätiön kanssa on haastava.
Tästä on hyvä jatkaa….
Kiitos kuluneesta vuodesta ja runsasta Jumalan siunausta vuodelle 2004.
Erkki Arvaja

Vapautetu

Iloitsemme siitä, että jyvässeudulla
on saatu aikaan upea toimintamalli,
jossa kunnat ja järjestöt ovat löytäneet
toisensa lieventääkseen ja auttaakseen
jatkuvasti kasvussa olevaa päihde- ja
riippuvuusongelmaa maakunnassamme. Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö on osoittanut jo lyhyen toimintajaksonsa aikana, että se on pystynyt
kokoamaan julkisen ja kolmannen sektorin päihdepalvelujärjestelmät tehokkaaseen toimintaan.
Jokapäiväisessä työssämme kohtaamme ihmisiä, joita elämän ankaruus
on monella tavalla koetellut. Me tapaamme miehiä ja naisia, jotka ovat
murtuneet tai murtumaisillaan syyllisyyden ja häpeän kuormien alla.
Yhteiskunnan eräät viimeaikaiset kehityssuunnat ovat koventaneet ilmapiiriä siten, että häpeän ja torjutuksi tulemisen kokemukset ovat pikemminkin
vahvistumassa kuin heikkenemässä. On
irtisanomisia, itsekkyyttä ja oman edun
tavoittelua.
Jokainen unelmoi joskus hyvästä tulevaisuudesta. Tällaisten taakkojen alta
sitä on kuitenkin mahdotonta löytää ilman hyväksyntää osoittavan lähimmäisen auttavaa kättä. Epätoivoisessa elämäntilanteessa kadotetaan näköala työpaikasta ja pysyvästä asunnosta sekä
menetetään masentuneina se lämpö,
minkä läheiset ja luotettavat ihmiset
voisivat antaa. Niiden taakkojen alta
on vaikea löytää tulevaisuutta, josta jokainen unelmoi, mutta jota monen on
vaikea saavuttaa. Tulevaisuutta, joka
voi merkitä työpaikkaa, pysyvää asuinpaikkaa tai läheisiä ja luotettavia ihmisiä. Meidän tehtävänä on tuoda toivo
sinne, missä toivoa ei enää ole.
Katulähetyksen työntekijöiden työn
sisältö rakentuu yksilöllisestä kohtaamisesta ja auttamisesta kaikissa päihdeongelmissa. Me opettelemme puhumaan, tuntemaan ja luottamaan. Lisäksi työhön sisältyy akuutin aineellisen
hädän lievittäminen, leiritoiminta, retkeily ja ryhmätoiminta, pullakirkot, kodittomien perinteinen joulujuhla, asunnottomien yöhön osallistuminen, hengelliset tilaisuudet katulähetysillat ja va-
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”Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan”

Nurmelan isäntä Erkki Meskanen
 -Vanhojen sananlaskujen
merkityksen koen arvokkaana,
ja niitä on helppo nostaa monessa elämäntilanteessa todelliseen
elämään, jopa tilanteen syyn
selvittävänä. Sananlaskut eivät
ole tulleet turhasta. Niin kauan
kuin ihmiset ovat yhdessä eläneet, he ovat joutuneet oppimaan ja ymmärtämään yhdessä
elämistä. Parhaat sanonnat on jo
koluttu. Metsä vastaa niin kuin
sinne huudetaan sisältää mielestäni sanojen lisäksi myös vastuun
ilmeistä ja kehon kielestä.
Näin alkoi haastattelutilanne Erkin
tekemän keittiön pöydän ääressä vanhassa ratavartijan mökissä, jonka Erkki
on saanut kunnostettavakseen itselleen
ja perheelleen asuinsijaksi Nurmelan
työvuosille. Siinä me istumme lämpimään hirsiseinään nojaten. Ja keskustelu elämästä jatkuu:

Mitä sairautta tämä
yhteiskunta sairastaa?
- Minä-sairautta sairastaa kaikki.
Niin, siihen on tietysti monta selitystä.
Itse jään mielelläni siihen vähemmistöön, jonka mielestä suurin ongelmanaiheuttaja on luopuminen Jumalasta ja
Hänen arvomaailmastaan. En hyökkää
tällä ajatuksella ihmistä, vaan maailman
tekoja vastaan..:Normaalissa yhteiskunnassa on rahan rinki. Täytyy melkein syrjäytyä henkisesti, jos aikoo arvoja löytää. Vauraus, menestyminen ja
pinnallisuus on se, mitä pidetään näkyvillä koko ajan.

Onko katulähetystyö sinulle
kutsumus?
-Tulemiseni katulähetyksen työkentälle ei voi olla mitään muuta kuin johdatusta. Vajavaisena ihmisenä saan edelleen turvautua, että johdatuksen käsi ei

Nurmelan paikkaluku nousee 14:sta.
ole minua jättänyt. Kannan sisälläni Ilmestyskirjan kohtaa, missä Jeesus sanoo: ”Kaikki minkä te olette tehneet yhdelle minun vähimmistäni, sen te olette
tehneet myös minulle.”
Kiitollisuuden hymy lähimmäiseltä on
tämän työn suuria iloja. Rukous on minulle johdatukseen uskomista, ja johdatukseen uskominen on rukousta. Rukous on suora voima ja terapeuttinen itsevarmuuden lisääjä.

Työyhteisösi?
Tammikuussa kun tulin ja tutustuin
tuleviin työtovereihini, olin ällikällä lyöty siitä ennakkoluulottomuudesta ja
positiivisuudesta, jota koin. Vieläkään
ei ole tarvinnut asiaa perua. Missään ei
ole ollut niin helppo sitoa turvallisia ihmissuhteita kuin Jyväskylän Katulähetyksessä.
- Haluan lainata erään hyvin tuntemamme työtoverin ehdotonta ajatusta siitä, että kaiken elämisen perusajatuksena on rakastaminen. Tavalla tai
toisella uskon sen näkyvän Katulähetyksen sisällä. On itsestään selvää, että
kaiken ammattiviisauden ja toimintakyvyn ainoana perustana on rakastaminen. Se on sydämen sivistyksen ainoa polttoaine.

Miten arki sinulla rakentuu?
-Toimistotyöt ovat olleet kovin pala.
Tietokonetta en ollut aiemmin edes
käynnistänyt. Paperit, avaimet, kännykkä, osoitteet, budjetti - huh - kiitos
kuuluu työtovereilleni rakkaasta opastuksesta. Sen sijaan puutyöt ovat terapeuttisinta arkea. Uskon vakaasti siihen, että käden taitojen mielekäs harrastaminen on arvokas asia tällaisessa
yhteisössä kuin Nurmela on. Pyrin
parhaani mukaan luomaan puitteita
tällaiselle toiminnalle, jossa saa käyttää
omaa mielikuvitustaan ja kehittymistään rajattomasti. Upea harrastus.

Musiikki - ylistystä vai
armon kerjäämistä?
-Ehdoton elämäni peruselementti on
musiikki; sekä kuuntelijana että musiikin tekijänä. Koen olevani hyvin kaikkiruokainen musiikin suhteen, klassisesta musiikista nykyräppiin. Ainoa,
minkä haluan sulkea pois omasta musiikkimaustani, on viihteen tuomat
mainoskikat. Erotiikan ja kaiken pinnallisuuden varjolla kaupataan huonoa
musiikkia. Siis: kaikki hyvin tehty mu-

4

Kuvateksti: Erkki vasemmalla, halusi kuvauttaa itsensä miesporukassa. Tällä kertaa porukka näytti luontevalta, kun Watian
Jari, Halttusen Martti ja talon vanhin poika, Onni, olivat Erkin kanssa sauhuttelemassa ruokailun päätteeksi.

siikki on minulle arvokasta. Eniten
kiehtovat afrikkalaiset rytmit, klassisen
musiikin sanomaton kauneus ja viisaus, mustan musiikin, varsinkin bluesin,
ehdoton voima. Musiikki sinällään saa
minut voimaan hyvin.
Hengellinen musiikki on ollut lähellä pienestä pitäen. Rakkaus virsiin elää
voimakkaasti vieläkin. Niissä tekstin ja
sävelen yhteys on parhaimmillaan.
Hengellisessä nykymusiikissa mielestäni
joskus langetaan samaan kuin viihdemusiikissa yleensä; liian paljon toistetaan kliseitä. Gospelmuusikko Jaakko
Löytyn kristityn vaeltajan osa unohtuu.
Kannatan siis virsien lukemista. Niistä
löytyy todellisimman tuntuinen tunne
siitä, mitä olemme. Se armon tarve.
Jaakko Löytyn sanoin koen olevani
armon kerjäläinen.

nut kotona perheen yhteyden juhlaksi. Lapsuudesta muistan, kun isoveljet
tulivat Ruotsista jouluksi kotiin. Oli ilo
nähdä ihailemiani isoja sisaruksia. Nyt
isänä nautin positiivisten tunteiden
purkamisesta. Joulu on meillä meteliä. Alituista ajatusten jakamista ja nauramista. Aktiivista yhdessäoloa. Se ei
ole hiljainen joulu. Ehkä minäkin olen
sortunut siihen, että materiaalisuus joulussa on vienyt syvimmän merkityksen.
Joka tapauksessa onnen ja ilon tunne
lapsista on jotain käsittämättömän
suurta. Se aika on aina läsnä, kun pienet takkutukat kyselivät päästä syliin,
kaikki kolme yhtä aikaa. Ehkä se on
suurinta iloa, mitä elämä on antanut.
Armoa sekin.

Mitä joulu sinulle merkitsee?

-Pidän kaksi joulua. Nurmelassa
syömme aterian ja saunomme. Illan
mittaan ajelen sitten Soinin jouluun
perheeni luo. Tapanina takaisin.

-Joulu ei ole minulle niin suuri juhla
kuin pääsiäinen. Joulu on muodostu-
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Entä tämä joulu?

Niin me puhelimme hirsiseinään nojaten, mies ja vaimo, haastateltava ja
haastattelija, joka on mielellään Nurmelan kodissa mukana sen minkä
opettajan työltään Soinista ehtii. Erkin
pienet tyttäret ovat Miina 21, Susanna
20 ja Martta 17. Opiskelijaelämää
monessa eri osoitteessa. Koulunpenkille on Erkki-isäkin istutettu, kun Katulähetys päätti ystävällisesti kouluttaa
miehestä oppisopimuskoulutuksella
päihdetyön ammattilaisen. Tähän väliin Erkki kuittaa, että uskokaa tai älkää, olen ollut kiltti, etiketit täyttävä
”siisti” maalaispoika. Hiuksetkin kasvatin vasta liki 30-vuotiaana. Mitä sanotte? Kelpaanko? Puutöistä vielä
puheen ollen, niin on muuten kaikki
omaa käsialaa - keittiön tiskipöytä
allasupotuksineen ja lattialistat, kaikki!
Tupareissa tavataan!
Leena Meskanen

Kolumni
Liisa Saarnivaara-Soini:

Hellittämisen taito
”Mikä elämässäsi olisi toisin
ystäväni
jos ottaisit todesta sen
mitä tunnet
uskaltaisit muistaa sen
minkä kumminkin tiedät
katselisit sitä
minkä jo melkein näet
pukisit arkesi käytännöiksi sen
minkä unelmana itsessäsi elätät…”
Yllä olevin koskettavin sanoin Irja
Askola haastaa meitä astelemaan mielemme kellariin, katselemaan rauhassa, monesti hyvässä järjestyksessä olevia, säilöttyjä purkkeja. Tai ehkäpä ne
on heitetty sikin sokin kellarin perimmäiseen nurkkaan. Suolaantuneita kyyneleitä. Kysymättä tai vastaamatta jääneitä kysymyksiä. Käyttämätön unelmien purkki. Kuivettuneet pienten
mielihalujen purkit. Purkki, jossa
täynnä kovettunutta vihaa, käristettyjä
kirouksia. Pelon lannistama uskallus.
Toivo kuivana purkin pohjalla. Halu
rakastaa, nauttia seksuaalisuudesta suljettuna monella munalukolla. Tahto
ottaa rakkautta vastaan. Siinä leima:
hengenvaarallista nauttia!
Ahaa, tuossa on vielä yksi iso purkki hyvin varjeltuna ja säilytettynä, jossa
on etiketti: ”Tätä en ikinä anna anteeksi!” Entäpä nämä purkit: ilo, onni, kiitollisuus? Ovatko nekin unohtuneet jakamatta? Mitä jos antaisin itseni kaikessa rauhassa katsella, mitä mieleni

sopukoista löytyy? Ehkä vuosikymmenienkin takaa. Jumalan Pyhä Henki
auttaa meitä kohtaamaan pahimmatkin kivut. Yksin ei tarvitse olla kauhun
kanssa.
Minua lohduttaa se, että Hän paljastaa, ei syyttääkseen, vaan antaakseen
mahdollisuuden parantumiseen. Usein
tässä prosessissa tarvitsemme rakastavia, läsnä olevia ihmisiä kokemusten
jakamisessa ja vastaanottamisessa.
Monesti nämä säilöntäpurkit ovat
syntyneet sellaisessa elämänvaiheessa,
ettemme ole pystyneet tai osanneet
muutenkaan asiaa käsitellä. Erilaiset
suojamekanismit, kuten kieltäminen,
mykkyys, järkeily, unohtaminen, ovat
auttaneet jotenkin selviämään eteenpäin
ja pysymään ulkoisesti kasassa. Mitä
minulle todella tapahtuisi, jos antaisin
itselleni luvan kohdata todellisuuden
itsessäni tai lähimmäisessäni? Kuinka
vihainen, katkera tai kipeä, pettynyt,
jäätynyt olen? Mikä olisi kauheinta,
mitä minulle voisi tapahtua? Tulisinko
peräti ihmiseksi, inhimilliseksi olennoksi? Jumala armossaan välittää meistä niin paljon, ettei hän halua meidän
jäävän tilaan, joka ei ole meille hyväksi. Hän tahtoo meille parasta. Kivun
keskelle joutuneena sitä tosin on vaikea ymmärtää omalla kohdallaan tai
toisen. Ahdistuksista vapaata elämää ei
meille luvattu. Monissa lasten ja myös
meidän isompienkin saduissa kerro-

taan osuvasti ihmisen vaelluksesta, taisteluista, hylkäämisistä, mörköjen, velhojen pauloihin tai vangiksi joutumisesta, satavuotiseen uneen vaipumisesta.
Tarina kotkasta, joka oli kasvatettu
elämään kanatarhassa ja syömään kanojen ruokaa, on puhutellut minua.
Tarvittiin lintutieteilijä, välittävä lähimmäinen, joka ihmetteli kotkan tilaa ja
rohkaisi sitkeästi lannistettua kotkaa
lentoon ja luottamaan perusolemukseensa ja siipien kantokykyyn. Ehdoton rakkaus, välittäminen, totuus ja
haavoittuvaksi suostuminen vapauttaa.
Hellittäminen on sen voimattomuden
myöntämistä, että lopputulos ei ole
yksin minun vallassani. Hellittäminen
on pelätä vähemmän ja rakastaa enemmän. Elää ja antaa toisen elää.
Raamattu kuvaa Taivaallisen Isämme ominaisuuksia, luonnetta ja asennetta meitä kohtaan lukemattomissa
kohdissa. Hän on luojamme, isämme,
huolenpitäjä, ystävä, neuvonantaja,
nuhtelija, lunastaja, lohduttaja, puolustaja, vapahtaja, pyhä, oikeudenmukainen ja laupias. Hän on kaiken rakkauden lähde. Hän on vielä täydellisempi
kuin me pienet ihmiset voimme edes
kuvitella. Kuitenkin omasta itseriittoisuudesta, kaikkivoipaisuuden harhasta hellittäminen ei käy käden käänteessä. Tie suostumiseen pieneksi Jumalan
kämmenelle käy moninaisten, meille
yksilöllisesti räätälöityjen polkujen
kautta. Tällä matkalla tarvitsemme
toisiamme.
”Mitä elämässäsi muuttuisi
ystäväni
jos alkaisit olla
kokonaisena totta
vähitellen oppisit
huomaamaan mitä tarvitset
-ja pyytäisit sitä –
vihdoinkin söisit elämäsi päivät
säästämättä, säilömättä
kaikki tuoreeltaan
tuoksuin ja vuotavin vesin.”
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RAAMATTU LÄPI VUODESSA
Lähde
Lähde nostaa positiivisia mielikuvia; virkeyttä, iloa, puhtautta, elävää vettä jonka äärellä voi hetken levähtää ja sitten taas jatkaa matkaa kohti päämäärää. Lähdettä on aina
arvostettu ja suojeltu ja sen tuhoaminen on koettu syvästi
loukkaavaksi teoksi. Lähde kumpuaa sieltä mikä on Jumalan eikä ihmisen luomistyön tulos. Sen alkupiste on siellä
mihin ihmisen silmä ei yllä, sen puhtaudessa voimme aistia
fyysisellä tasolla Jumalan puhtautta ja raikkautta. Lähteestä
on hyvä juoda.

Sana kuin lähde
Raamattu on Jumalan lähde meille ihmisille. Raamatun
viheriöivän puun katveessa ihminen voi virvottua loputtomasti.
Ne jotka elävät aktiivista elämää seurakuntayhteydessä tai
raamattupiireissä saavat myös säännöllistä opetusta Raamatusta tai sitten ryhmässä tutkien ja keskustellen nauttivat tuon
pyhän kirjan aarteista. Raamatun sanalla on lähteen omiHarkitse ja päätä
naisuudet mutta myös enemmän, se avartaa ihmisen ymmärrystä koko maailmankaikkeuden luojan näkökulmasta
Vaikka Päivän eväät on suunniteltu siten, että Raamatun
vaikka ihminen onkin kuin pisara ammennusastian uurteessa. Raamattu lohduttaa ja varoittaa sekä ohjaa oikealle tiel- lukemisen voi aloittaa milloin vain vuoden kiertoa, vuoden alku on aina hyvä aika ja se on kohta ovella. Olisiko
le.
siis nyt oikea aika harkita Raamatun läpi lukemista vuoden
2004 aikana? Suosittelen nimenomaan harkintaa, sillä urakLäpi vuodessa
ka ei ole helppo. Se edellyttää päätöstä ja siinä pysymistä,
joka voi kuulostaa helpolta mutta vuoden kierto on pitkä
Monet ovat saattaneet lukea ja tutkia Raamattua vuosiaika ja ihmiselle sattuu siinä kaikenlaisia esteitä. Siksi pitkäkausia enemmän tai vähemmän, mutta eivät ole koskaan
jänteisyys on tarpeen. Kun päätös on kypsynyt, silloin on
lukeneet Raamattua järjestelmällisesti läpi. Se onkin suuri
oikea aika aloittaa. Lukemisessa tarvitset joka päivä Päiurakka, varsinkin jos asettaa itselleen tavoitteita. Raamatun
vän eväitä, sapluunaa. Keskimääräisesti päivän annos pyläpilukuun vuodessa on olemassa apuväline, joka ohjaa
hää sanaa kestää noin 15 – 20 minuuttia luettuna. Se tunlukijaa ennen kaikkea rytmissä pysymiseen mutta auttaa
tuu vähältä, mutta silti sitoutuneisuus on vaativa.
myös aikataulun pitämiseen. Apuvälineen nimi on Päivän
eväät, Suomen Pipliaseuran julkaisema ja ilmaiseksi jaossa
Ota ystävä matkalle
oleva sapluuna.

Päivän eväät
“Päivän eväät on lukuohjelma, jossa Raamatun lukeminen ankkuroituu vanhaan rukouksen perinteeseen. Raamattua luetaan rukoillen ja mietiskellen. Valmistautuminen on
Raamatun lukemisen neuvo, joka virittää ihmissydämen
rukoukseen ja mietiskelyyn. Hengelliset isät ja äidit ovat
kautta aikojen opettaneet sydämen rukousta”. Näillä neuvoilla Päivän eväät opastaa lukijaansa liikkeelle ja jatkaa,
“Kuulostele lukemaasi. Mikä Raamatun kohta tulee sinua
kohti? Palaa siihen. Lue tuo sana tai jae uudelleen jne”.
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Raamatun läpi lukemisessa yhden vuoden kierron aikana, ystävän kanssa vaeltaminen voi olla antoisaa. Ystävä voi
tukea ja rohkaista tai itse voit rohkaista häntä. Voitte jakaa
keskenänne ajatuksia ja oivalluksia sanasta. Ystävä voi olla
myös sähköpostin päässä. Erityisesti tähän tarkoitukseen
sähköposti on oiva väline. Ajatukset lähtevät sähköisesti
tuoreina ja vastauskin voi olla nopea. Päivän eväät sapluunoina on saatavilla ilmaiseksi Katulähetyksen hallinnosta puh.
310 1645. Ota siis yhteyttä.
Seppo Riikonen

Katulähetyksen päiväkeskustoiminta
laajeni Muurameen

Uusi päiväkeskus toimii Muuramen Kettulan yksiössä.

okakuussa avattiin Muuramen
Kettula 2:ssa päiväkeskus. Paikalla oli Erkki Arvaja ja Seppo
Riikonen sekä kunnasta mm.sos.johtaja
Kari Jaatinen, johtava sos työntekijä
Auli Peräniemi, aluetyöntekijöitä ja seurakunnan edustajista kirkkoherra Simo
Lampela ja diakoni Päivi Kärkkäinen,
Monexilta pajavastaava Pekka Kärkkäinen joukkoineen. He kaikki ovat
olleet hengessä mukana ja heitä on
ollut helppo lähestyä.
Hanna-Riikka Alasippolan mukana
olo toiminnan aloittamisessa on aivan
ehdoton. Kuntouttava työtoiminta
nuorten parissa istuu päiväkeskustoimintaankin tosi hyvin. Yhteistyö jatkossakin on tärkeää niin sosiaalitoimen
kuin seurakunnankin kanssa. Kirkkoherra piti lämminhenkisen tilaisuuden
ja siunasi alkavan työn ja päiväkeskuksen. Ja sokerina pohjalla “varsinaisia”
päiväkeskuksen käyttäjiä kävi päivän
aikana Kettula 1:stä , kyläläisiä, ja meidän omasta talosta yhtä lukuun otta-

L

matta kaikki tällä hetkellä talossa asuvat.
Se tuntui tosi hyvältä. Kaikkiaan kolmisenkymmentä kävijää.

Päiväkeskus on avoinna ma-pe klo
11.00-14.00.
Päivään tyytyväiset
Terttu ja Hanna-Riikka

Avajaisissa oli mukana mm. Muuramen kunnan sosiaalijohtaja Kari Jaatinen
(keskellä).
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Katujyrä Kanadan kiertueella

Matti Paananen ja Pentti Riuttanen tapasivat Kanadan kiertueella Eija Merilän.

V

iiden vuoden tauon jälkeen “Jumalan katujyrä” eli
lauluryhmä Kööri pääsi jyräämään sanan ja sävelen voimilla evankeliumia kanadansuomalaisten
sydämiin. Viime kesän Matti Paananen ja Pentti Riuttanen kiersivät Kanadassa evankelioimassa suomalaisten
parissa.
28.5.2003 lentokone kahosi siivilleen kantaen veljet Englannin kautta Torontoon. Siellä heidät otti vastaan vanhemmistoveli Ismo Nakkila Toronton helluntaiseurakunnasta,
jossa veljet myös pitivät ensimmäisen kokouksensa. Seuraava etappi oh Duluth, joka sijaitsee noin 1500 kilometrin päässä Torontosta, USA:n puolella. Juhani Vaarna ja
muutamat naiset olivat jo talvella tehneet suuren työn etsimällä puhelinhuettelosta suomalaisten nimiä ja järjestelleet
ne valmiiksi kaupunginosittain ja kaduittain.
Matti ja Pentti alkoivat muutaman muun siskon ja veljen
kanssa pareittain kiertää läpi osoitteita. Mukanaan heillä oli
kanadansuomalaisten kaksikielinen Todistaja-lehti ja Suomesta kertova Finlandia-lehti, Hyvä Sanoman Extra-julkaisu, köörikasetti tai -CD ja Suomen kartta.
- Soitettiin ovikelloa lappu rinnassa, Pentti kertoo.
- Kun ovelle tulee suomalainen ja siellä asuu suomalainen siirtolainen, niin siinä syntyy heti sellainen suomalaisuuden side, Matti jatkaa.
- Esittelimme itsemme ja kerroimme, että olemme aktiotyössä, jossa etsimme suomalaisia. Näytimme Finlandialehteä ja kysyimme, mistä päin Suomea olet tullut. Sitten
kartta auki ja se on tuossa. Sillä tavalla pääsimme alkuun.
Kahden viikon aikana he tavoittivat noin 1400 suomalaista. Vastustusta ei juuri esiintynyt, sillä vain noin viidessä
paikassa heitä ei otettu vastaan! Ihmiset olivat avoimia
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evankeliumille, osa otti kiittäen tarjotun materiaalin, osa
pyysi kahville. Simme keskustella ja rukoilla monien kanssa.
- Saatiin jopa johtaa heitä pelastukseen! Eräs heistä oh n.
50 v. Harley Davidson -kaveri”. Hänelle oli lentänyt liiikenteessä kivi päähän ja hän oli melkein kuollut siihen.
Veljien piti mennä toisaalle, mutta erehdyksessä menivätkin väärään paikkaan. Jumalan suunnitelmissa se oli kuitenkin oikea osoite. Mies oli juuri lähdössä pois, kun veljet ilmaantuivat hänen ovelleen. Jussi Vaarnan toimiessa tulkkina he keskustelivat, ja mies halusi antaa elämänsä Jeesukselle, jolloin he rukoilivat ja julistivat miehelle synnit anteeksi
Jeesuksen nimessä ja veressäl
- Toistasataa uskomatonta tuli Merilän konserttiin, Pentti
iloitsee. Henkilökohtaiset kutsut olivat kantaneet hedelmää!
Veljien mielestä kotityö onkin tehokas evankelioimismuoto.
- Voi sanoa suoraan, että jos seurakunnat ei tänä päivänä
herää siihen, niin kuivuu koko puuha! Matti sanoo.
Matille ja Pentille evankelioimismatka oli antoisa.
Kun tuli aika palata Suomeen Thunder Baysta, niin seurakunta siunasi heidät ja heidän perheensä ja he nauttivat
lähtökahvit Äänekoskelta lähtöisin olevan Pentti Virtasen
kotona
- Se oli sellainen pikniktilaisuus, veljet kertovat.
- Hieno matka. Ja seurakunta syttyi työlle! Veijet kiteyttävät kokemuksensa.
Matti ja Pentti eivät halua jääda lepämäämaan laakereille. Edessä on uusia suunnitelmia. Jos Jumala suo, niin seuraava evankelioimiskohde on Thaimaa, jonne on tarkoitus suunnistaa lähitulevaisuudessa.

Salmirantaan uusi puolimatkankoti
ja päiväkeskus
 Uutena yksikkönä joulukuussa käynnistyi Salmirannan
yksikkö hakee toimintalinjauksia
alkavana vuonna 2004 kaiken
sen Jumalan armon ja
yhdistyksessämme olevan laajan
tietotaidon varassa.
Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin
omistama yksikkö sijaitsee Salmirannantie 5:ssä, vanhassa kurssikeskuksen
– Asuntohotelli Päijänteen – tiloissa.
Vuokratontilla sijaitsevat kiinteistömassa pitää sisällään kaksi 1970-luvulla
rakennettua kolmikerroksista asuntolarakennusta (A-B, C-D), erillisen sauna- ja pesutuparakennuksen, erillisen
autotallin sekä varastona toimineen
parakin. Kerrostalojen neljässä käytäväosassa sijaitsee 22 kpl 68 neliön soluasuntoa, jossa on kolme erillistä lukittavaa makuuhuonetta ja yhteisinä tiloina olohuone-keittiötilat. Sekä kaksi
58 neliön ns. sviittiä, joihin yksikön tukiperhe/ talonmies-tukihekilö sijoittuvat asumaan.
Lisäksi toisen talon alakerrassa sijaitsevat kerhotilat ovat käyttötarkoitukseltaan ja kooltaan riittävät normaalin
päiväkeskustoiminnan pyörittämiseen.
Kiinteistössä on myös iso liinavaatevarasto, jota voidaan käyttää erilaisissa
harrastetoiminnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat Kuokkalan kaupunginosassa, lähellä Päijänteen rantaa. Esillä olleen asemakaavaehdotuksen mukaisesti talon
ja rannan väliin tulee sijoittumaan
omakoti/rivitaloalue, joka parantanee
alueen statusta sekä liikenneyhteyksiä ja
muita palveluja. Linja-autoreitti tuo
aivan talon läheisyyteen.

Puolimatkankoti – asukkaat –
päiväkeskus:
Katulähetyksen Askelma-projektin
linjausten mukaisesti Salmirannan yksikkö sijoittuu puolimatkankoti – päiväkeskus ryhmään. Asiakkaita valitessa pyritään löytämään sellainen linjaus
että uuteen yksikköön ei sijoitettaisi liian

Salmirannassa tukihenkilönä toimii Ari Viik.

monesta alakulttuurista tulevia asiakkaita, jotta “rajat rakkaudessa” periaatteella toimiva tuettu ja päihteetön asuminen olisi mahdollista.
Salmirannan yksikköön tulevat asukkaat ovat erilaisista riippuvuuksista
toipuvia miehiä ja naisia, joilla vapailla
asuntomarkkinoilla ei ole sijoittumismahdollisuutta. Kaksi solua vuoden
2004 alusta on sovittu varattavaksi
Tessio Backan käyttöön, tuetuiksi jatkoasunnoiksi entisille vangeille, jotka
ovat käyneet läpi pitkän kuntoutusjakson Vaasan vankilan kristillisellä osastolla ja Tessio Backassa.
Kaksi solua on täytetty Irakin-pakolaisperheen asunnoksi. Lisäksi yksikköön tulee miesten- ja naisten soluja.
Taloon tulee sijoittumaan myös “sosiaalisen ja kristillisen omantunnon”
omaavia ns. normaaleja asukkaita.
Tarkoituksena on tasapainottaa talon
elämää ja saada sitä kautta lisäresursseja tuettuun asumiseen.
Salmirannan työntekijöiden toimistotiloja varten on varattu yksi solu.

Henkilöstö:
Yksikön käynnistämisvaiheessa keskeistä vastuuta kantaa kaksi kokopäiväistä työntekijää sekä yksi oppisopimuskoulutuksessa oleva päihdetyön-

ohjaajaoppilas sekä kaksi työllistettyä,
joista toinen toimii talonmies/tukihenkilön tehtävissä.
Henkilöstön kouluttamiseen ja jaksamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota – osallistumista koulutusja virkistystapahtumiin tuetaan sekä
pyritään järjestämään mahdollisuus
säännölliseen työnohjaukseen.

Talous/ ja vuokra/
ostosuunnitelmat:
Tavoitteena on sijoittaa kuhunkin
soluun kaksi asiakasta, jolloin talon
käyttöasteen ollessa riittävä jo vuoden
2004 budjetti olisi tasapainossa. Joulukuu 2003 ja tammikuu 2004 ovat
talon käynnistämisvaihetta, jona aikana talo pyritään saamaan täyteen.

Toimintalinjauksia:
Jokainen asiakas sitoutuu ennen valintaa yhdistyksessä käytössä olevaan
erillissopimukseen sekä siihen kristilliseen arvopohjaan, jonka yhdistys on
aikaisemmilla päätöksillään linjannut.
Taloon ei saa tuoda päihteitä eikä sinne saa tulla päihtyneenä.
Päiväkeskustoiminnan ympärille pyjatkuu
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Naistenjtalo siunattiin
Kaiken Kansan
Joulujuhla
Keskiviikkona 24.12. klo 13
Siiontemppelissä
Kahvitarjoilu ja joulukassien
jako juhlan jälkeen.
Mukana Leevi Napari, Sakari
Pihlaja, Juhani Erikson ja
Pekka Niinivirta.

Naisten talon siunauksen toimitti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan vs. kirkkoherra Eivor Pitkänen ja kesäteologi Meri Tirroniemi.

 Naisten talo siunattiin kodin
siunaamisen tapaan 21.8.2003.
Siunauksen toimitti Jyväskylän
kaupunkiseurakunnan vs. kirkkoherra Eivor Pitkänen ja
kesäteologi Meri Tirroniemi.
Eivor Pitkänen puhui Naisten talosta
arkikotina:
- Naisten talossa jokainen on arvokas ja voi tulla sellaisena kuin on, hän
totesi ja vertasi nardusöljyn tuoksua
Naisten taloon.
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus
jatkuu sivulta 10

ritään järjestämään erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja aktiviteetteja. Se
voisi olla kohtaamisen paikka arjen eri
tilanteissa; talon sydän johon on hyvä
tulla ja johon jokainen tuntee olevansa tervetullut. Säännölliset hengelliset
tilaisuudet “pullakirkot” tapahtuisivat
päiväkeskustiloissa. Kristillistä toipumista asiakaslähtöisesti tuetaan ja pyritään järjestämään kuljetuksia eri seurakuntien tilaisuuksiin, osallistumalla
päihdeleireille sekä katulähetyksen yhteisille päiville.
Tessio Backan Itsenäistymiskeskukselle varatut kaksi solua on tarkoitettu
kristillisen toipumisohjelman läpikäynneille vapautuneille vangeille.Solujen
asukkailla säilyy tuettu yhteys Tessio
Backaan mm. järjestämällä erilaisia
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tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista
herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli
vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen
pöytäkumppaneista. Maria otti täyden
pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä,
voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne
hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen
voiteen tuoksua. Joh 12:1-3
Siunaustilaisuudessa oli läsnä Naisten
talon asiakkaiden lisäksi mm. Jyväskylän Katulähetys ry:n, Vaajakosken Suvanto ry:n ja Jyväskylän Kristillisen
opiston edustajia.
ryhmiä. Asiakasvalinnoista sovitaan
yhteisissä neuvotteluissa.
Jotta Salmirannan puolimatkan koti
ja päiväkeskustoiminnan ympärille jäsentyvä toiminta kantaisi hyvää ja pysyvää hedelmää olisi budjettia laadittaessa toipumista edistävään ns. sisällölliseen puoleen varattava riittävästi
varoja. Asiakkaiden kuntoutuminen,
elämän perusstruktuurien rakentaminen sekä riittävien virikkeiden ylläpito
ovat sijoituksia, johon Katulähetyksen
arvopohja antaa hyvän perustan. Säännöllinen hengellinen toiminta ja yhteys
omaan seurakuntaan, kirjallisuus, yhteiset retket ja muut aktiviteetit ovat se
elämän suola, joka edistää toipumista.
Esko Jantunen ja Pia Pauni

Olet sydämellisesti tervetullut viettämään yhteistä
joulujuhlaa

J yväskylän
katulähetys
ry:n
vuosikokous
pidetään tiistaina 30.12.
klo 17 Nuorisotalolla
Cafe Centerissä,
Gummeruksenkatu 13.
Esillä on sääntömääräiset
kokousasiat

Perjantaina 19.12. klo 13

Hyvän mielen
puurojuhla
Paikka: A-sali, Väinönkatu 7
Kinkku- ja lohileivät,
musiikkiesityksiä, mukana
Matti Ojala ja Niilo Käyhkö
Järj. Jyväskylän työväenyhdistys

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

♦ Palvelevat kirpputorit ♦
Kankitien EkoCenter
Avoinna Ma-Pe 9-17, la 10-13
Harjunportaan EkoCenter
Gummeruksenkatu 13
Avoinna Ma-Pe 10-18, la 10-15

Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja!
Palvelemme yritys- ja yksityisasiakkaita mm.
seuraavissa vakuutusasioissa:




Jyväskylän
Katulähetys ry
Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Henki- ja eläkevakuutus
Vahinkovakuutus
Sijoitusvakuutus

GALLELA OY
Tikkutehtaantie 2, 40800 Vaajakoski
Puh. 010 5858 260 Fax. 010 5858 261

Seuraava tiedotuslehti 1/2004 ilmestyy 15. päivänä helmikuuta.
Aineistot lehteen 31.1.04 mennessä osoitteella Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai erkki.arvaja@kanetti.com

