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Tarjouksen pyytäjä asettaa erilaisia vaatimuksia 
tarjouksen tekijöille. Tarjouksen tekeminen voi 
perustua halvimpaan hintaan, palveluiden sisäl-
töön tai vaikka hinta-/laatusuhteeseen. Useim-
miten palveluiden laadusta ja määrästä joudu-

taan tinkimään, jos hinta ratkaisee. Kuluva vuosi on ollut 
yhdistyksessämme valmistautumista palveluidemme kilpai-
luttamiseen. Useat työntekijöistämme ovat joutuneet osal-
listumaan työn arviointiin. Vielä ei edes tiedetä missä laa-
juudessa ja mitä kaikkea tulee kilpailutuksen piiriin, mutta 
on kuitenkin laskettava eri vaihtoehtoja.  Kilpailutus sitoo 
työntekijöitä ja se vie voimavaroja, ja pahimmassa tapauk-
sessa työ tehdyn tarjouksen kanssa on mennyt hukkaan.

Edellä mainitut asiat ovat tärkeitä ottaa huomioon, sillä 
ne vaikuttavat yhdistyksessämme työntekijöittemme työn 
mielekkyyteen ja jaksamiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla. 
Ne vaikuttavat myös asukkaillemme annettavan palvelun 
laatuun, laajuuteen ja heidänkin elämänlaadun kohentumi-
seen ja selviytyä itsenäiseen elämään. Nämä kaikki mainitut 
seikat koskevat tätä ajallista elämäämme. Ne ovat tärkeitä, 
huomioon otettavia asioita, jotta jaksamme mennä elämäs-
sämme eteenpäin.

Myös meistä ihmisistä, meidän elämästämme, käydään 
kilpailua. On olemassa sielunvihollinen, joka ei koskaan 
tahdo mitään hyvää elämäämme, vaan se tahtoo tuhota tä-

män ajallisen elämän, ja sen mukana iankaikkisen elämäm-
mekin ja viedä kadotukseen eli ikuiseen eroon Taivaallises-
ta Isästämme.

Elämällämme on kuitenkin tarkoitus, kun tämä ajallinen 
elämämme kerran päättyy. Päämääränämme on iankaikki-
nen elämä Taivaallisen Isän kanssa. Meidän jokaisen on tä-
män elämän aikana tehtävä henkilökohtainen päätös siitä, 
missä vietämme iankaikkisuutemme.  Valinta on vapaaeh-
toinen. Taivaallisen Isämme tahto on, että me kaikki ihmiset 
pelastuisimme ja saisimme iankaikkisen elämän.

Mikä tämän pelastuksen tekee meille mahdolliseksi? 
Vastaus löytyy Raamatusta Joh.3:16, jossa sanotaan: ”Ju-
mala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kado-
tukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”. Tämän pelastuk-
sen on meille valmistanut Jeesus Kristus. Hän sovitti kaikki 
syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Toivottavasti 
sinäkin lukijani valitset Jeesuksen elämäsi Herraksi.     

Saamme jälleen hiljentyä viettämään ja iloitsemaan Va-
pahtajamme syntymäjuhlaa: joulua. Hän on joulun ja myös 
koko elämämme Herra. Haluan kiittää ja toivottaa armollis-
ta ja Jumalan siunaamaa tulevaa vuotta 2016 kaikille yhteis-
työkumppaneillemme, työntekijöillemme, vapaaehtoisille, 
asukkaillemme hallituksen jäsenille ja kaikille työmme tu-
kijoille. Te kaikki teette kallisarvoista työtä.

Pääkirjoitus

Joulun lähestyessä
Kuva: Mika Luomansivu

Elämme kiivasta kilpailun ja kilpailutuksen aikaa 
yhteiskunnassamme. Monella alalla lähes kaikki 
työt, tekemiset ja palvelut kilpailutetaan. Kilpai-
luttaminen asettaa myöskin tekijät arvioimaan 
työnsä ja palvelunsa, ehkä jopa toimintatapansa 
kokonaan uudesta näkökulmasta. Kilpailemme 
yhdistyksinä, yrityksinä ja jopa henkilökohtai-
sella tasolla toistemme kanssa siitä kuka saa 
kilpailutettavan työn tehdäkseen. Toiset jäävät 
ns. nuolemaan näppejään.

Jyväskylän Katulähetys ry:n syyskokous

•	 14�12�2015 klo 17�00
•	 Kankitie 14
•	 Kahvitarjouilu

Katulähetyksen perinteinen Joulukirkko 

•	 Huhtasuon kirkossa 16�12� klo 9�00-11�00
•	 Alkusanat esittää hallituksen puheenjohtaja Pekka Arposuo
•	 Pappina Mauri Tervonen
•	 Musiikista vastaa Kenneth Karppinen ja Katulähetyksen kuoro
•	 Kahvitarjoilu

Suomen Katulähetysliiton talvipäivät 

•	 Kiponniemessä pe-su 19�-21�2 2016
•	 Puhujavieraina Petri Välimäki ja Pertti Räty
•	 Musiikki Kenneth Karppinen
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Pekka Arposuo
- Hallituksen puheenjohtaja - 
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Ano on kotoisin Pohjois-Kar-
jalasta. Perhe muutti Jyväsky-
lään työn perässä ja Ano tuli 
kolmannelle luokalle Jyväsky-
lään musiikkiluokalle. Musiikin 
harrastuksen Ano on aloitta-
nut ensin pianonsoitosta, mutta 
12-13-vuotiaana aloitti sellon 
soiton koulun orkesterissa. Pe-
ruskoulun ohessa hänellä oli eri-
laisia musiikkiopintoja. Armeijan 
jälkeen hän opiskeli sellon soi-
ton opettajaksi Päijät-Hämeen 
konservatoriossa Lahdessa.

Ensimmäisen työpaikan ai-
kana Pielisen-Karjalan 
musiikkiopistossa Lieksas-
sa Ano avioitui ja kolmen 
vuoden jälkeen perhe muut-

ti Kuopioon.  Avioliitosta syntyi kaksi 
lasta, poika ja tyttö, jotka nyt ovat jo 
aikuisia. Ano toimi sellonsoiton opetta-
jana Kuopion konservatoriossa yhteensä 
16 vuotta. Kuopion aikaan Ano joutui 
vaikeuksiin liiallisen alkoholin käytön 
vuoksi, ja sai potkut opettajan työstään 
vuonna 2004. Avioero oli tullut jo aikai-
semmin.

Takaisin Jyväskylään
Jyväskylään Ano palasi takaisin, kun hän 
hakeutui opiskelemaan suntioksi Jyväs-
kylän Kristilliseen Opistoon Sulkulaan. 

Ollessaan mukana Pietarin Killassa, 
Rauno Kosonen (silloinen Ruokapankin 
johtaja), pyysi Anoa mukaan Ruokapan-
kin rakennukselle Sammonkadulle kor-
jausrakentajaksi vuonna 2005. Aluksi 
rakennettiin valmiiksi Ruokapankin tilat 
ja sen jälkeen Ano oli mukana remon-
toimassa myös Café Agapén tiloja. Siitä 
saakka Ano on ollut mukana Ruokapan-
kin toiminnassa vapaaehtoisena, ja kah-
teen otteeseen myös palkkatukityössä. 
Tällä hetkellä hän toimii allasvastaava-
na tämän vuoden loppuun palkkatuella 
palkattuna.

Uuuta merkitystä elämään
Ano kertoo, että työ/vapaaehtoistyö 
Ruokapankilla jo rakennusvaiheessa 
tuki hänen pyrkimyksiään raittiuteen 
ja nyt hän on ollut raittiina 4,5 vuotta. 
Ano iloitsee myös uudesta merkitykses-
tä elämässään, kun on saanut uudestaan 
avioitua raittiina miehenä. Hän aikoo 
jatkaa Ruokapankilla vapaaehtoistyös-
sä edelleen, koska tämä on hänelle kuin 
toinen ”koti”. Työtoverit vaihtuvat, mut-
ta työyhteisö on kannustava ja eteenpäin 
rohkaiseva. On helppo ja mukava tulla 
auttamaan, kun toiminta on tuttua.

Ano on itse omalla olemuksellaan ja 
persoonallaan työyhteisössä rohkaiseva 
ja rauhoittava henkilö. Hänellä on tärkeä 
osa työyhteisön ilmapiirin luomisessa 
sekä asiakkaiden, että työtoverien koh-
taamisessa.

Ano Liimatta
- Ruokapankissa kuin kotonaan -

Haastattelun pohjalta kirjoittanut 
Arja Honkasalo
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Ruokapankissa jaamme kauppojen ylijäämäruokaa 
sekä vaatteita ja tavaratuotteita Jyväskylän vähä-
varaisille. Yli puolentoista vuoden jälkeen saimme 
myös EU-ruokaa jakoon. Uusi EU- ruokaohjelma 
kestää vuoden 2020 loppuun. Vuokrasimme lisäti-
laa Sammonkatu 4:stä EU- ruokatoimintaa varten. 
Ruokakasseja jaamme vuosittain yli 20 000 ja EU- 
ruokaa noin 10 000 kassia.

Haluamme ammattitaitoisen henkilökunnan kes-
ken kehittää toimintaamme entisestään.  Paino-
pisteenä on perustoiminnan turvaamisen lisäksi 
erityisesti asiakaspalvelu osana työvalmennusta.  
Yhteistyö yhteisöjen ja seurakuntien kanssa on 

tärkeä osa toimintaamme. Päivittäinen työmme Café Agapén 
kanssa on tärkein yhteistyöalueemme. Jaamme leipää kahvilan 
kautta ja lahjoitamme ruokaa  Maksettu puolestasi-lounastilai-
suuksiin keskiviikkoisin.

Ruokapankin asiakaskunta koostuu reilusta 1600 perhekun-
nasta. Suurin osa asiakkaista on yksinasuvia, mutta joukossa 
on myös suurperheitä. Tyypillinen asiakkaamme on keski-ikäi-
nen työtön yksinasuva mies. Akateemisten työttömien määrä 
on lisääntymään päin, kuin myös opiskelijoiden. Suuri asiakas-
ryhmä on lisäksi eläkeläiset. 

Ruokaperhe - mikä se on?
Palkkaamme  työntekijöitä palkkatuen turvin. Lisäksi tarjo-
amme työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. 
Joukkoomme mahtuu myös vapaaehtoisia sekä opiskelijoita. 
Hiomme ”perheenä” toinen toisiamme, niin kuin perheessä 
konsanaan. Moni on saanut hyvän nousujohteisen otteen Ruo-
kapankin kautta elämäänsä. Tärkeä osa työtämme on välittää 
toinen toisistamme.

Kristillisyys näkyy niin arvoissa kuin arjessa
Aloitamme viikon aamunavauksen merkeissä ja se auttaa vah-
vistamaan hyvää työilmapiiriä. Työilmapiirin ja osallisuuden 
vahvistamiseksi järjestämme myös yhteisöpalavereita, joissa 
jokainen voi tulla kuulluksi ja yhteiset asiat tulevat käsitellyk-
si. Järjestämme resurssien puitteissa tyky-toimintaa ja vuoden 
lopussa on jo perinteeksi muodostunut yhteinen Joulujuhla ate-
rioineen Café Agapéssa.

”Mukava tulla aamulla töihin”
Mitä muuta tarvitsemmekaan?

    Juha Kautto 
Ruokapankin vastaava

- Haluamme auttaa -
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Oppe

Juha Kautto & Arja Honkasalo
- Ruokapankin iloiset pankkiirit -

Juha Kautto. Koulutukseltani olen FM, 
matemaattisten aineiden opettaja. 
Olen tehnyt opetus- ja ohjaustyötä 

peruskoulun yläasteella, lukiossa, kehitysvammaisten paris-
sa, sekä kansalaisopiston piirissä. Toimin myös jakson vs. 
rehtorin tehtävissä. Opetustyötä olen tehnyt noin 7 vuotta. 
Vapaa-aikoinani matkustelen, mökkeilen kesäisin ja hoidan 
puutarhaa terapeuttisena harrastuksena. Uinti on myös mi-
nulle mieluista.

Mutkien kautta koin muutoksen elämässäni vuonna 2007. 
Kävin lähetyskoulun Amsterdamissa Hollannissa vuonna 
2008. Teimme aktio-koulutusjakson Mongoliaan ja Hong 
Kongiin. Tämän jälkeen tein useita lähetystyöjaksoja Karibi-
alla Hollannin Antillien saarilla.

Karibian aikoina koin kutsumusta vähäosaisten ja erityi-
sesti kodittomien auttamiseen, joita noilla saarilla oli runsaas-
ti. Osallistuin vapaaehtoisena tilaisuuksiin, joissa ruokittiin 
ihmisiä evankelioinnin ohessa. Autoin myös vaatettamalla 
heitä. Tuolloin ajattelin ja rukoilin mielessäni, että tätä työtä 
voisin tehdä myös ansiotyönäni ja mieluiten Suomessa.

Nyt olen ollut Katulähetyksen Ruokapankissa palvele-
massa lähes kolme ja puoli vuotta, niin ruokkimassa kuin 
vaatettamassa, ja muillakin tavoin varustamassa Jyväskylän 
vähävaraisia. Tulevaisuus näyttää mitä tuo tullessaan, mutta 
minulle ykkösarvo on tehdä työtä ilolla, ja sitä viestiä haluan 
välittää myös muille Katulähetyksen ja erityisesti Ruokapan-
kin toimintaan osallistuville.

Arja Honkasalo. Olen naimisissa toista 
kertaa ja minulla on kolme aikuista 
lasta ja miehelläni Jarmolla on viisi 

aikuista lasta. Yhteensä meillä on neljä lastenlasta. Minun 
lapsistani kaksi asuu Jyväskylässä ja yksi pääkaupunkiseu-
dulla samoin kuin Jarmon kaikki lapset. Olen koulutukseltani 
YO-merkonomi ja olen suorittanut myös sosiaali- ja tervey-
denhuollon hallinnonsihteerin jatkotutkinnon.

Olin pitkään Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä toimis-
totyössä ja sieltä tein irtioton, kun lapset olivat lähteneet 
maailmalle. Opiskelin Lohjalla RE-sielunhoitoterapeutiksi 
ja jäin pariksi vuodeksi töihin Kansan Raamattuseuralle. 
Menimme Jarmon kanssa Lohjalla naimisiin ja sieltä muu-
timme takaisin Jyväskylään kaksi vuotta sitten. Lyhyen työt-

tömyysjakson jälkeen tulin ensin työkokeiluun Jyväskylän 
Katulähetyksen Ruokapankille ja sitten edelleen noin vuosi 
sitten määräaikaiseen työnsuunnittelijan työsuhteeseen. Olen 
toiminut yksinhuoltajien parissa Oppe-vastavana sekä Juha 
Kauton työparina. Oman elämäni haaksirikot ja vaikeudet 
ovat jättäneet jälkensä minuun, mutta ovat samalla tehneet 
minusta jonkinlaisen kokemusasiantuntijan. Toipumisen tien 
kuljettuani, voin olla tekemässä auttamistyötä.

Olen aina myös laulanut ja Lohjalla asuessa aloin uudel-
leen soittaa pianoa. Sydämeni halu on ylistää Jumalaa yksin 
ja yhdessä seurakunnan kanssa. Minulla on myös toiminimi 
ToivonSävel, jonka puitteissa teen jonkin verran hengellisiä 
musiikkikeikkoja sekä harvakseltaan sielunhoitoterapiatyötä. 

Retkillä ja tapahtumissa OPPE- asiakkaat tapaavat 
toisiaan ja voivat solmia ystävyyssuhteita ja vaih-
taa kuulumisia, mikä omalta osaltaan estää syrjäy-
tymistä ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Olem-

me jo useampana vuonna saaneet hakemuksen perusteella 
avustusta yksinhuoltajaperheiden virkistystoimintaan Lapsen 
Aika Säätiöltä. Tänä vuonna rahaa saatiin 3500 euroa. 

Tällä lahjoituksella teimme elokuussa 2015 OPPE-retken 
Vivamon Lastenkylään Lohjalle. Mukana oli 20 henkilöä 
ja vetäjinä Arja Honkasalo ja Ansku Peuranen. Mukana oli 
kaksi maahanmuuttajataustaista perhettä. Saimme nauttia 
Vivamossa yhden vuorokauden täysihoidosta. Tuloiltana kä-
vimme saunomassa ja uimassa sekä paistoimme makkaraa 
takkahuoneessa.

Seuraavana päivänä oli äideille ensin parin tunnin jaka-
mishetki Maija Nymanin johdolla. Hän kertoi oman elämän-
sä vaikeista tapahtumista ja siitä, miten Raamatun eri naisten 
tarinat ovat häntä näissä tilanteissa auttaneet ja rohkaisseet. 
Lapsille oli järjestetty lastenhoito. 

Lastenkyläpäivän ohjelma kesti kolme tuntia. Kuljimme 
eläinhahmojen opastamana Vivamon kauniissa maastossa. 
Aluksi pysähdyimme katsomaan aittapihalle Häkki-näytel-
män, jonka sanoma kuvasi meidän auttamisyrityksiämme 
maahanmuuttajien keskuudessa. Sitten vaelsimme käymään 
Pöllön kodissa (Anna-Mari Kaskinen) ja lapset saivat ottaa 

vauhtia liito-oravan liukuradalla. Seuraavaksi meille oli las-
ten kirkkohetki Vivamon uudessa Pyhän Lapsen kirkossa. 
Sen jälkeen meitä odottikin mummo mehun kanssa mummo-
lan portailla. Samaan aikaan oli mahdollisuus puhaltaa saip-
puakuplia leppäkertun ja siilin kanssa tai nikkaroida oma peli 
puuverstaalla kirahvin opastuksella. Viimeisenä pääsimme 
vielä nukketeatteriin seuraamaan tarinaan eksyneestä lam-
paasta ja hyvästä paimenesta.

Onnistumisen iloa tuotti myös se, että jokainen osallistuja 
tuli kohdattua henkilökohtaisella tasolla ja todellista tutustu-
mista ja ehkä myös ihan ystävystymistä tapahtui. Paras pa-
laute oli se, että kaikki olisivat halunneet jäädä vielä ainakin 
toiseksi yöksi.

Tämän retken jälkeen rahaa jäi vielä käyttämättä ja suun-
nittelimme yksinhuoltajavanhemmille hemmottelupäivän. 
Päivä suunniteltiin yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston 
kampaajaopiskelijoiden kanssa ja toteutettiin lokakuun lo-
pussa ammattiopistolla. Vanhemmat saivat valita kahdesta 
erilaisesta hemmottelupaketista. Opiskelijat järjestivät myös 
samanaikaisesti lapsille lapsiparkin. Palaute oli ylitsevuota-
van kiitollista. Tarkoituksena on vielä järjestää jonkinlainen 
joulutapahtuma joulun alla. Se on vielä suunnitteluasteella.

Arja Honkasalo

OPPEssa pyritään auttamaan avun tarpeessa 
olevia lapsiperheitä (vähävaraisia; toimeentulo-
tuen saajia tai laskelman perusteella vähävarai-
sia).  Erityisesti tuetaan yksinhuoltajaperheitä, 
joissa on vähintään yksi alle kouluikäinen lap-
si. Apua voidaan antaa tarveharkintaisesti myös 
muille vähävaraisille lapsiperheille.

- Operaatio Pienen Pojan Eväät -

OPPE-asiakas:
•	 OPPE-jako on tiistaisin klo 12�00-13�00�
•	 saa lahjoitusruokakassin (2 € kulukorvaus) ja 

erilaisia lahjoitustuotteita joka toinen viikko 
(asiakkaat voivat tarpeen mukaan valita tällä 
hetkellä kahdeksan tuotetta/kerta)� 

•	 saa OPPE-aloituslaatikon lapsille kertaluontoi-
sena asiakkuussuhteen alussa (sis� lasten vaat-
teita, kenkiä ym� Lidlin lahjoittamia tuotteita)�

•	 voi osallistua retkiin ja tapahtumiin, joi-
ta järjestetään 2-4 kertaa vuodessa�

Anna-Kaisa Peuranen Oppe-hankkeesta
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Ensisuoja ja 50 tuettua vuokra-asuntoa sekä Jyväsky-
län kaupungin aikuissosiaalityön hallinnoima vastaan-
ottoasunto sijaitsevat neljässä 1995 valmistuneessa 
rivitalossa, joista yksi on kaksikerroksinen� Sauna ja 
pesutupa ovat B-talon päädyssä� Päiväkeskus sijaitsee 
omassa 1995 remontoidussa rakennuksessa� Päivä-
keskuksesta löytyy biljardipöytä, internet, päivän leh-
ti, tv, kuntosali sekä hiljainen huone� 

Henkilökuntaan kuuluvat toimintayksikön vastaava, 
ensisuojan toiminnasta vastaava sairaanhoitaja, kuusi 
vakituista päihdetyön ohjaajaa, kuusi määräaikaista 
päihdetyöntekijää sekä osa-aikainen siistijä� Heidän 
lisäksi yksikössä työskentele opiskelijaharjoittelijoita, 
vapaaehtoisia, työkokeilijoita sekä yhdyskuntapalve-
lun suorittajia�

- Ajatuksia työstä -

Toimintamme perustuu kohtaamiseen, tukeen ja 
ohjaukseen. Perustehtävämme on tarjota asun-
nottomalle yösija tai asunto sekä tarvittava tuki 
sen säilyttämiseen. Ovet ovat avoinna ympäri 
vuorokauden ja päihtymys ei ole esteenä palve-
lun saamiselle. Olipa elämäntilanne millainen ta-
hansa, haluamme kohdata jokaisen ihmisen aktii-
visena, arvokkaana ja tasavertaisena.

Moni asiakkaistamme tulee meille tilanteessa, 
jossa muut mahdollisuudet alkavat olla vähis-
sä. Takana saattaa olla useita päättyneitä asu-
missuhteita ja erimittaisia asunnottomuuden 

jaksoja. Runsaaseen päihteiden käyttöön ja terveyteen liit-
tyvät ongelmat ja rästiin jääneet vuokrat estävät tehokkaasti 
asunnon saamista mistään muualta.

Uskomme jokaiselta löytyvän voimavaroja tilanteensa kor-
jaamiseksi ja kuljemme rinnalla tarjoten tukea kaikilla niillä 
elämän alueilla, joissa tukea tarvitaan. Ohjaamme päihteettö-
myyteen ja omatoimisuuteen, sekä annamme rajoja ja vastuu-
ta omista valinnoistaan. Aktivoimme yhteiseen toimintaan, 
pieniin askareisiin sekä kuntouttavaan työtoimintaan. Arjen 
tukemisen pääosassa ovat vuokraseuranta, asunnon siisteys 
ja kunto, sekä asumissääntöjen noudattaminen. Nämä toimet 
turvaavat asumismahdollisuutta ja mahdollistavat kuntoutu-
mista kohti itsenäisempää asumista.

Toimintamme on tasa-arvoista ja asiakaslähtöistä
Omat ohjaajat tekevät omien asiakkaidensa kanssa palvelu- ja 
kuntoutumissuunnitelman, jossa sovitaan yhdessä tavoitteet 
ja keinot yhteiselle työskentelylle. Suunnitelmaa toteutetaan 
ja arvioidaan säännöllisissä tapaamisissa. Työ on tavoitteel-
lista ja keskittyy tarjoamaan asiakkaalle niitä palveluita, joita 
hän tarvitsee ja itse haluaa.

Sairaanhoitajamme hoitaa asiakkaiden terveyteen liittyviä 
asioita ja ohjaa heitä tarpeen mukaan terveydenhuollon pal-
veluiden piiriin. Hänellä on myös suuri rooli hankkiessamme 
asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan erityispalveluita. Tär-
keä osa ammattiosaamistamme onkin laadukas palveluohjaa-
minen.

Ihmiset asuvat meillä pitkiäkin aikoja. Jotkut koko loppu-
elämänsä ajan. Jotkut tarvitsevat jatkuvaa tukea asumiseen-
sa ja toisilla tuen tarve vähenee, elämän hallinta paranee ja 
kuntoutumista tapahtuu. Näissä tilanteessa on aika miettiä 
siirtymistä itsenäisempään asumiseen. Kannustamme asu-
kasta tekemään tuon rohkean päätöksen ja autamme uuden 
asunnon hankkimisessa. Tutusta ja turvallisesta yhteisöstä 
luopuminen voi tuntua vaikealta, mutta elämässä tulee mennä 
eteenpäin. Ja jos asuminen uudessa kodissa ei jostain syystä 
onnistuisikaan, Ensiaskeleen ovet ovat edelleen avoinna ym-
päri vuorokauden.

Ville-Veikko Lampinen 
vastaava työntekijä

Olen työskennellyt Katulähetyksessä kohta 22 vuotta. Ensin Kytökadulla ja sittemmin Ensiaskeleessa. Minulla on päihdetyön 
ammattitutkinto ja opiskelen työni ohessa sosionomiksi. Työn, opiskelun ja levon jälkeen jäävän vapaa-aikaani vietän maalla 
perheeni, ystävieni ja harrastusteni parissa. Olen kokenut vahvan johdatuksen kuljettaneen minua siihen, missä olen tänä päivä-
nä. Jokaisesta päivästä olen ollut kiitollinen ja en muista montaakaan aamua, jolloin ei olisi ollut mukavaa lähteä töihin. 

Ensiaskel 24/7
- toimintayksikkö -

Ensiaskel on Jyväskylän Katulähetys ry:n tuetun asumisen yksikkö� Yksikössä toimii myös 10-paik-
kainen ensisuoja sekä päiväkeskus� Ensiaskel sijaitsee Seppälän teollisuusalueen laitamilla, kiven-
heiton päässä Heinälammen asuinalueelta� Matkaa keskustaan tulee noin neljä kilometriä� Lähimpiin 
palveluihin on matkaa reilu kilometri, bussipysäkki on 500 m päässä� 

”
”

Ville-Veikko Lampinen
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Tutkaillessa tämän päivän näkökohtia hal-
lituksesta käsin, jossa olen toiminut toista-
kymmentä vuotta, voin vain todeta, että ajat 
ovat muuttuneet siitä, kun vuonna 2000 aloi-
tin. Rakentaminen oli täydessä vauhdissa ja 
uusia yksiköitä avattiin. Yhteiskunta oli kai-
kessa myönteisesti mukana kannustaen ja ra-
hoittaen. 

Muistutetaan toisiamme, että tänään suu-
ren epätietoisuuden aikana, joka var-
jostaa kaikkea, ei ole suurempaa tapaa 
toimia, kuin Katulähetyksen näkynä 
on aina ollut. Me kohtaamme hädässä 

olevan ihmisen auttaen häntä tässä hetkessä ja ohjaten 
häntä polulle, joka nostaa hänet elämään. Työssäm-
me meillä katulähetysläisillä on ammattitaito ja sydän 
kohdallaan. Meidän voimavaramme on, että pystymme 
antamaan hengen, sielun ja ruumiinravintoa sekä kodin 
hädänalaiselle. Ja se on tosi paljon!

Tästä tietoisuudesta käsin voimme ymmärtää, että 
onpa maailman meno kuinka tuulista tahansa, näitä ar-
voja meiltä ei mikään voi viedä. Ja me tiedämme, että 
kun tukipilarit huojuvat, on aina yksi tie joka johtaa 
voittoon. Ja se tie on ylöspäin. Tämän keskellä opimme 
käsittämään ja näkemään, ettei Herra ole meitä jättänyt 
ja Hän todella siunaa ja ohjaa sitä työtä, jonka johtaja ja 
toimeksiantaja Hän saa olla. Uskotaan, että saamme joka 
päivä kulkea Hänen, Herramme Jeesuksen Kristuksen, 
täydellisessä suunnitelmassa. Eikä Hänen toimintasuun-
nitelmansa petä. Kiitos siitä kuuluu Hänelle!

Joulun valo
Joulussa, joka on asetettu olemaan kaikkein pimeimpänä 
vuoden aikana, loistaa kirkas valo, Jeesus Kristus. Valo 
voittaa aina pimeyden. Näin on meidänkin elämässäm-
me, pimeimmässä pimeydessä pieninkin kynttilän liekki 
loistaa valaisten ja ohjaten kulkemista. Näin me voimme 
astua askel kerrallaan eteenpäin turvallisesti. Yksi askel 
valoa riittää eteenpäin menoon.

Joulun kertomus
Joulun kertomus tuo esille sen, että hallintatavat ja ih-
misten orjuuttaminen ovat olleet olemassa aina ihmisen 
historiassa. Rooman hirmuvalta oli miehittänyt Israelin 
valtion Jeesuksen syntymän aikaan. Ihmisiä murhattiin 
mielivaltaisesti. Nuori Maria-äiti, joka oli raskaana, aiot-
tiin kivittää haureuden tähden.

Jeesuksen perhe joutui lähtemään pakolaisena Egyp-
tiin, koska paikallinen maaherra pelkäsi valtansa puo-
lesta. Kaksivuotiaat ja nuoremmat poikalapset tapettiin 
uuden kuninkaan tulon pelossa. Kolmekymmentä vuotta 
myöhemmin Jeesus ristiinnaulittiin, koska rabit pelkäsi-
vät virkojensa puolesta.

Joulun kertomus on kuvattu meille ruusuisena vauva-
juttuna, mutta todellisuudessa se Jumalan voiton julis-
tus. Suuressa rohkeudessaan Isä Jumala tiesi tämän lä-
hettäessään poikansa maailmaan.  Ja Hän piti pojastaan 
huolen. Perheeltä ei pakomatkalla puuttunut mitään. Sen 
olivat Idän viisaat hoitaneet tuodessaan vastasyntyneelle 
kuninkaalle lahjansa, seitsemän vuoden toimeentulon. 

Tämä sama huolenpito on meillekin luvattu turvates-
samme Häneen, joka sai riemuvoiton Golgatalla meidän 
hyväksemme. Joten juhlitaan joulua ja hänen voittoaan 
nauttien kaikesta hyvästä iloiten.

Annapaha ollakkaa, niin siihe aekaa anto keisraj Aakus-
tus semmosen ukkaasin, että koko mualima on pantava 
verolle�     Tämä olj sillonj ensmäenen kerta ja se sattu 
Kuiriniuksen toemiissa Syyrijan piätoplokkaana� Kaekki 
lähtivättii ihan sillä töen verokirjaan täntättäviks itekuh-
hii ommaan kaapuntiisa�

Niimpähän lähti Joosehvikkii Kalilejasta Nasaretin kaa-
punnista ja mänj ilimottaatummaan veroherroelle Juu-
teaan, Tuavetin kaapuntiin Peetlehemmii, se ku olh niät 
sen Tuavetin sukukieppiä� Reissun piälle se lähti yhessä 
morsijamensa Marijan kansa, jokolh jo pieniin päe� 
Marijan synnyttämise aeka tuljlii heijjän siellä ollessa� Ja 
niimpä hiän tehhä pyöräätti poeja, esikoesesa, kiäräsj 
hänet kapaloo ja panj elukkae aperuuhee, koskapa kie-
varjtalo olh jo tikaten täännä� 

Sillä seovulla olh paemenia vahtimassa yöllä katraetaa� 
Siinä silimäänkuvvaemassa heijjä eissään seiso Her-
ran enkelj, ja Herran kirkkaas levittiin loestamaa iha 
ympäriisä� No sehän panj paemenet pelekeemää, mutta 
enkeljpä raohottelj heitä;” Elekee tok veikkoset pelä-
tä tyhjee! Minähä ilimotan teille oekestaa ilosanoman, 
ison ilon kaekelle kansalle� Tänäpäevänä on teille tuolla 

Tuavetin kaapunnissa syntynnä Vapahtaja, jokon Ristus, 
Herra� Ja tämmöse osviita annan nyt teille: työ löyvättä 
lapsen kapaloetuna aperuuhessa makkoomassa”� Siinä 
samassa olh enkeli ympärillä emä joukko taevaallista 
sotaväkkee, joka ylisti Jumaloo sanomalla: ”Jumalan 
on kunnija korkeoksissa, muan piällä raoha immeisillä, 
joehen kansa hiän ei vihhoo pie�”

Ja kun enkelit olivat palastanneet takasi taevaaseesa, 
paemneet piättivät keskenää: ”Nyt piätäpahkoo Peetle-
hemmii! Sielläpä nähhää, mittee toennii on tapahtunna 
ja mittee Herra tuassa äskö ilimotti”�

Niin hyö lähtivättii kiireen vilikkoo ja löytivät Marijan ja 
Joosehvin ja lapsen, joka aperuuhessa muata köllöt-
ti� Tätä katellessaa hyö nyt kertasivat, mittee heille 
tästä poejasta olj jo puhuttu� Kaekki olivat paementen 
tarinoeta kuullessaa ihan ällistyksissää� Mutta Marija 
panj nämä kuulopuhheet tapahtunneesta tamalikkoon 
mieleesä ja vatvo niitä sitte iteksee aejan kansa�  Pae-
menet palasivat takasi työmualleen kiitellen ja ylistellen 
Jumaloo nyt siitä, mittee olivat suanna kuulla ja nähhä� 
Kaekki olh ihan rikulleen niin kun heille olj iliminierattu�

- Hallituksen blogi -

Mirja
Morander

Jouluevankeliumi savon murteella

Kuva: brianlolson�com
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