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Mitä ristillä tapahtui?
Raamatussa on paljon vertauksia, joiden merkitystä ja sisältöä nykyihmisen
on vaikea ymmärtää. Monet näistä kielikuvista oli otettu arkikielestä elämän eri
aloilta eivätkä olleet lainkaan hengellisiä
ilmaisuja. Niiden tarkoitus oli ymmärrettävällä tavalla johtaa kuulijat syvemmälle
ristin salaisuuteen.
Ristin salaisuus oli niin suuri, ettei sitä
voinut kuvata yhdellä sanalla. Eri näkökulmat yhdessä auttavat käsittämään
paremmin. Katsotaan muutamia kuvia,
joita Paavali ja muut Uuden testamentin
kirjoittajat käyttävät.

dellisesti se ei tarkoita sitä, että ihmisten
synnit katsotaan läpi sormien. Mitä siis
tapahtui? ”Kärsi Pontius Pilatuksen
aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudatVanhurskautus
tiin”. Apostolinen uskontunnustus korostaa, että Jeesuksen häpeällinen kuoSanan juuret ulottuvat paimentolaiskulttuuriin ja muinaiseen Egyptiin. Siellä lema ristillä ei ole vain jotain ajatonta
filosofiaa vaan ihmiskunnan historiassa
vanhurskas oli sanansa mittainen mies.
tapahtunut tosiasia. Jumalan oli puututLuonnossakin vallitsi vanhurskaus kun
kaikki oli kohdallaan. Juutalaisuudessa ja tava peliin. Syntiin langennut ihmiskunta
Uudessa testamentissa vanhurskas on ju- tarvitsi sovittajan että se voitaisiin juridinen eli lainkäytön maailmaan kuuluva listaa syyttämäksi l. vanhurskaaksi. On
termi. Se tarkoittaa oikeuden istunnossa selvää että ihminen kestää tuomiolla
vain turvaamalla Jeesuksen sovintokuosyyttömäksi julistettua. Kirottu on se
lemaan ristillä.
tuomari, joka vanhurskauttaa syntisen,
On riemullista tietää, että maailmassa
sanottiin juutalaisessa perinteessä. Mutta
ei
ole niin suurta syntistä ja rikollista jota
Jumala tekee poikkeuksen. Jeesuksen ristämä
taivaallinen pelastussuunnitelma ei
tikuoleman tähden Jumala vanhurskautkoskisi.
taa syntisenkin.
Se joka kääntyy Jeesuksen puoleen
Vapahtaja
katuen syntejään ja rikoksiaan saa kokea
luonnonvastaisen tapahtuman – hänet
Puhuessamme Vapahtajasta tarkoitejulistetaan syyttömäksi niin kuin hän ei
taan
sanatarkasti Vapauttajaa, sillä siitä
koskaan olisi syntejä tehnyt. Ei mikään
tässä on kysymys. Eikä kyse ole vain
pieni juttu. Siksi on helppo ymmärtää
miksi äsken kääntyneestä uskovasta tulee pikku pulasta tai pinteestä vapautumisesta vaan äärimmäisestä hädästä haluairut, julkihuutaja kertoessaan elämästessamme vapaaksi mitä erilaisimpien
sään tapahtuneesta riemullisesta käänvoimien ja riippuvuuksien orjuudesta.
teestä.
Itse kukin meistä tietää hyvin ne pimeät
Sovitus
alueet josta kaipaamme vapautumista.
Turha luulla että pakonomainen riippuPahat teot on aina sovitettava. Oivuus viinasta tai seksistä tai muista näkykeudenmukainen Jumala ei voisi edellä
mainittua airutta ja julkihuutajaa julistaa vistä asioista olisivat niitä ainoita asioita
jotka meitä orjuuttavat. Jeesus parantaa
syyttömäksi panematta toimeen ranpaitsi sairaita ruumiita myös meidän saigaistusta kaikista hänen rikoksistaan.
raita sieluja.
Rangaistus toimii sovituksena. Vaikka
Hän ei vain sovita ja vanhurskauta
evankeliumi julistettaisiin miten rakkau-

vaan myös vapauttaa meitä asioista jotka
meitä orjuuttavat ja sitovat. On asioita
joista Jumala vapauttaa meidät hetkessä,
mutta monet asiat eivät tapahdu käden
käänteessä. Vaeltaessamme Hänen yhteydessään vie hän meidät läpi elämän
kestävään prosessiin. Se ei ole uutta
orjuutta yrittäessämme itse karistaa yltämme riippuvuudet ja heikkoudet vaan
hänen omaa työtään meissä.
Varmaan se voi tuntua joskus hitaalta
ja toivottomalta, mutta Jumala on luvannut viedä alkamansa työn päätökseen
asti. Armo kasvattaa. Armo on uuden
testamentin keskeisin käsite ja se kuvaa
jumalasuhteemme laatua. Armon kautta
Hän on tehnyt meidät osalliseksi suurimmasta salaisuudestaan Kristuksesta.
teksti: Esko Jantunen
piirros: Terhi Ekebom

Kiitämme Jumalaa...
Hyvästä työyhteisöstä
Jumalan antamasta uudesta 		
		 armon päivästä.
 Jeesuksen ristinkuolemasta
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Herätystä jyvässeudulle
Työtovereiden puolesta
Uutta intoa työhön
Särkyneiden sydämien puolesta
Tämän vuoden uusien haasteiden
puolesta



Työyhteisöindeksi 2009
Vuoden 2009 työyhteisöindeksi on saatu valmiiksi. Työyhteisöindeksi toteutettiin työntekijöille tehtävänä anonyyminä
kyselynä, jossa oli kahdeksantoista strukturoitua kysymystä. Vastausprosentti
oli hyvä, suunnilleen sama kuin vuonna
2008. Kaikkiaan 42 työntekijää vastasi
annettuihin kysymyksiin.
Työyhteisöindeksi antaa kuvan työyhteisön tilasta ja toimivuudesta. Työyhteisöindeksi antaa myös välineitä kehittää
organisaatiota ja ennakoida tulevaisuutta.
Menetelmänä Työyhteisöindeksi on
selkeä, ytimekäs ja ymmärrettävä, mikä
helpottaa sekä kehittämistarpeiden että
työyhteisön vahvuuksien tunnistamista.
Työyhteisöindeksissä mitataan millaisia näkemyksiä henkilöstöllä on työstä,
vaikutusmahdollisuuksista, työpaikan
tavoitteista, työilmapiiristä työpaikalla ja
sitä, onko työtekijöillä stressiä tai tekemättömien töiden paineita. Lomakkeessa
oli myös avoin kohta, jossa sai tuoda
esille kehittämisehdotuksia ja mahdollisia
muita ajatuksia työstä ja työilmapiiristä.
Työntekijät toivoivat muun muassa, että
uusien työntekijöiden perehdyttämiseen
käytettäisiin enemmän aikaa ja myös tiedonkulkuun toivottiin selkeyttä.
Kyselyn tulokset olivat hyvät verrattuna
yleiseen keskiarvoon ja ne olivat myös
hyvin samansuuntaiset kuin edellisvuonna. Erittäin hyvä Työyhteisöindeksi on
> 80, kun Työyhteisöindeksi Jyväskylän
Katulähetyksellä 2009 on 80,4. Myös jatkossa olisi hyvä, että työyhteisöindeksin
toteuttaisi joku ulkopuolinen henkilö,
jotta anonyymius ja vastausten luotettavuus olisi varmistettu.
Lopputulema osoittaa, että perusasiat
ovat kunnossa Katulähetyksellä, mikä on
hieno asia. Jokainen työntekijä on osaltaan rakentamassa työilmapiiriä. Terve
ja toimiva työyhteisö on voimavara, joka
edesauttaa työssä jaksamista.
Sosionomiopiskelijat
Riitta-Liisa Kanniainen ja
Erika Toivari, Jyväskylän AMK



Indeksin nimi, ja lyhennekoodi

Tarvitaan Tyydyt- Normaali Hyvä
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1 Tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä
2 Luottamus työpaikan johtoon			
3 Selvyys työpaikan tavoitteista			
4 Tuki ja apu esimieheltä			
5 Palaute onnistumisesta esimieheltä		
6 Jännittynyt ja kireä ilmapiiri			
7 Kannustava ja ideoiva ilmapiiri		
8 Perehdytys uusiin asioihin			
9 Kehityskeskustelut viim. 12 kk. Aikana
10 Kehitysmahdollisuudet työssä		
11 Vaikutusmahdollisuudet työssä		
12 Tekemättömien töiden paine			
13 Liian vähän aikaa työn tekemiseen		
14 Panostaminen yrityksen menestykseen
15 Tyytyväisyys nykyiseen työhön		
16 Terveydentila ikäisiin verrattuna		
17 Työkykyky omaan parhaimpaan		
18 Stressin tunne					
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2008
4
3,7
4,5
9,2
4,2
4,4
4
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3
3
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4
4
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3,5
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4
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keskiarvo
2,8
3
3,8
3,5
2,8
2,8
3
2,9
3
2,9
3,3
3,4
3,4
4
3,8
4
3,6
2,5

Susanna Kujanpää Ensiaskeleen sairaanhoitajaksi

Toivo on ydinasia
l Täällä on tosi hyvä tiimi. Ohjaajat ja päihdetyöntekijät ovat ammattitaitoisia ja joka päivä on saanut
konsultaatiota tosi hyvin. Työyhteisö
on mukava, helppo päästä sisälle.
– Näin juttelee Ensiaskeleen uusi
sairaanhoitaja, Susanna Kujanpää,
kysellessäni tuntemuksia uudesta
työpaikasta.
Susanna aloitti toimessaan tammikuun
alussa. Kokemukset ovat jopa niin myönteisiä, että hän ihmettelee, miksi Ensiaskel
on niin hankalan paikan maineessa. Tiimi
pysyy hyvin kokonaisena. Kaikista asioista voidaan puhua ja vaikka välillä ollaan
pienessä tilassa, niin hyvin on mahduttu.
Jo ensimmäisenä päivänä oli tuttua ja
turvallista, sanoo Susanna, ja painottaa
kristillisen ihmiskäsityksen merkitystä
sekä toivon antamista ja ylläpitämistä.
Toivon antaminen on ydinasia.

Puhallamme yhteen hiileen
- Olen käsillä tekevä ihminen - sanoo
Susanna. Hän on innostunut käsityöstä
sen kaikissa muodoissa ja kertoo muuranneensa jopa kuusi kerrosta harkkoja
omakotitalon sokkeliksi. Toinen harrastus on puutarhanhoito. Sekin on luovaa
työtä, kun asettelee ja sijoittelee kukkia ja
kukkapenkkejä. Susanna kertoo pitävänsä
vihreästä runsaudesta.
- Kukat ovat ihania. - Hän ihailee myös
espanjalaista temperamenttia, elämisen
taitoa ja yhteisöllisyyttä – elämän riemua.
Espanjasta ja sen kielestä onkin tullut
perheen yhteinen harrastus.
Susannan perheeseen kuuluu aviomies,
16 -vuotias tytär sekä 19 - ja 10 -vuotiaat
pojat ja sileäkarvainen mäyräkoira Tyyne.
Liikunta, pesäpallo ja jääkiekko ovat olleet
perheen yhteinen harrastus. Perheyhteys
on rakentunut tiiviiksi. – Puhallamme
yhteen hiileen. - Lapset ovat tottuneet,
että vanhemmat ovat mukana. Susanna
kertoo vanhempien keskeisestä merkityksestä juniorijoukkueiden toiminnassa.
Mutta hän itsekin on aiemmin pelannut
pesäpalloa Kirin naisissa.

Katulähetyksessä on hienoa se, kun työ perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen,
iloitsee Susanna Kujanpää.
Olen oppinut organisoimaan, sanoo Susanna. Hän sanoo olevansa temperamenttinen, mutta työelämässä on kehittynyt
jonkinlainen rauhallisuus. Se on välttämätöntä. Akuutissa hoitotyössä pitää pystyä
nopeisiin hoitopäätöksiin. Ammatillinen
varmuus on kehittynyt.

Myyjästä sairaanhoitajaksi
Sairaanhoitajan uralle hakeutumisestaan
Susanna saa kiittää miestään ja tämän
harrastusta.
– Työskentelin 80 -luvun lopulla vielä
tavaratalon myyjänä ja sen jälkeen olin
neljä vuotta äitiyslomilla ja hoitovapailla.
Kaipasin aikuiskontakteja.
– Mies kehotti lähtemään vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kurssille Tikkakoskelle. Siellä Susanna sai lääkintämiehen
koulutusta. Myöhemmin Haminassa hän
oli mukana suurten kertausharjoitusten
ensiaputoiminnassa. Näistä kuvioista
Susannan mieleen on jäänyt tehokkuus
ja toiminnallisuus, yhteen hiileen puhaltaminen. Kaikki ovat saman asian puolesta,

eikä tärkeää ole se, kuka tekee. Näiden
kokemusten innostamana tapahtui hakeutuminen sairaanhoitajakoulutukseen
Jämsään, josta hän valmistui 1997. - Vielä
peruskoulun 9:nnellä sanoin opolle: ei
koskaan sairaanhoitajaksi.
Hyvää tuntumaa nykyiseen työhönsä
Susanna sai Keski-Suomen Keskussairaalassa työskennellessään 10 vuotta
tapaturmaosaston sairaanhoitajana.
- Olin siis kriisin kanssa tekemisissä,
kertoo Susanna ja sanoo kohdanneensa
työssään jo silloin myös Kankitien asukkaita.
- Vuoden 2007 alusta menin diakonissakoulutukseen. Halusin yhdistää sairaanhoitajan ja diakoniatyön. Olen identiteetiltäni sairaanhoitaja, mutta yhdistäminen
tuntui hyvältä. Jouduin olemaan Pieksämäellä pitkiä aikoja, mutta sain kotoa
hyvää tukea päätökseeni. Koulutus oli
Susannalle tärkeä kokemus, antoi uusia
näkökulmia. Hengellinen puoli oli vahvasti esillä ja kosketti. Koulutus oli myös
vaativa, sillä Susanna joutui samalla päivittämään sairaanhoitajan koulutuksensa
AMK -tasoiseksi tutkinnoksi.



– Tuntui hienolta, kun Lapuan piispa, yllätti Susannan.
- Hyvänen aika sentään! Näinkö paljon
Simo Peura, vihki meidät virkaan Pieksäon kaikkea?
mäellä toukokuussa 2008.
Rakenteilla olevan työhuoneensa keskeistä sijaintia Ensiaskeleessa Susanna
Keinot latautumiseen
pitää loistavana. Olen helposti lähestytSusanna kertoo myös työssä uupumisen tävissä. Minut löytää sieltä. Ovet ovat
avoinna. Päihtyneenäkin voi tulla luokseni.
kokemuksistaan.
- Työ sairaalassa oli joskus niin raskasta, Koen olevani näitä ihmisiä varten, sanoo
että olin fyysisestikin ihan kipeä. Nämä Susanna ja painottaa jälleen toivon antakokemukset ovat opettaneet paljon. On misen ja ylläpitämisen tärkeyttä.
– Kun entinen työtoverini kuuli uudesta
tärkeää löytää keinoja, miten latautua.
On arvostettava omia tuntemuksiaan, työpaikastani Kankitiellä, hän kauhisteli:
kuulosteltava itseään. Siksi osaan olla ”Kai sinulla on sentään toimisto keskikauäärimmäisen laiskakin. Kuuntelen vaik- pungilla.” Mutta Susannan mukaan tärkeää
kapa espanjalaista mielimusiikkiani. Kun on asiakkaiden ja työtoverien kohtaamivoimavarat vähenevät, kun on jaksamisen nen. Se tapahtuu siellä, missä he ovat.
- Olen huomannut, että keskustelun
vähyys, silloin on etsittävä latautumisen
tarve on tosi suuri. Sen aloitus liittyy usein
keinoja.
johonkin sairaanhoidolliseen toimenpiteeseen. Minua pyydetään mittaamaan vaikKohtaamisen aitous
kapa verenpaine. On joku, joka kuuntelee.
Katulähetyksessä on hienoa se, kun työ Tämä on älyttömän tärkeä alue, sanoo
perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Susanna, ja tätä työtä ohjaajat tekevät.
Susanna on huomannut, että asukkaissa
Sairaalassa hengellisyys oli tietyllä tavalla
kielletty alue. Täällä voi olla aidosti sitä, on todella yksinäisiä ihmisiä. Yksinäisyys
mitä on. Katulähetyksen työn laajuus on suorastaan käsin kosketeltavaa. Ystävän

tarve on suuri. Susanna painottaa lähimmäisyyden ja tasa-arvoisen kohtaamisen
tärkeyttä.
– Me eletään yhteistä elämää, jaetaan
elämä. Yhteisessä hetkessä olen osa asiakkaan elämää, mutta asiakas on myös
osa minun elämääni. Hän on tärkeä.
Kuuntelijan roolissa Susanna on ollut Lähimmäisen kammarilla ja iloitsee tutuista
kasvoista täällä.

Ihmisen arvostus
Kaikki ovat yhtä arvokkaita, samalla
viivalla. Ihmisen arvostus ja kunnioitus on
tärkeää. Ei ole oikeutta olla ilkeä. Toiminnan tulee olla omatoimisuuteen tukevaa ja
kannustavaa. Asiakkaita on kannustettava
huolehtimaan itsestään. Auttajan ja vierellä kulkijan rooli on tärkeä. Näin kertoilee
Ensiaskeleen vastaava sairaanhoitaja. Hän
odottaa, että oma sairaanhoitaja Ensiaskeleessa vähentää Huhtasuon terveysaseman
painetta.
Markku Leinonen

Kannustin-projektissa opitaan
oikeita työtaitoja
l Maaliskuussa tulee kuluneeksi vuosi Kannustin -projektin käynnistymisestä.
Projektin vastaava työntekijä, Ari Valkeinen, esittelee asiantuntevasti sen ideaa
ja toteutusta. Myönteisiä tuloksia on jo
havaittavissa. Moni päihdeongelmainen
on kokenut työn kautta onnistumisen
iloa, päihdekäyttäytymisessä on tapahtunut muutoksia ja kaverit ovat alkaneet
suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.
– Se on kova sana - toteaa Ari. Kuulija
tulee pian vakuuttuneeksi projektin idean
kantavuudesta.
Onnistumisen ilo
Kannustin -projekti on RAY:n tukema
päihdeongelmaisten, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työpolkuprojekti.
Hankkeen avulla pyritään aidossa ja kannustavassa työyhteisössä käynnistämään
ja toteuttamaan kohderyhmän henkilöiden voimaantumisprosessi, itsetunnon ja



- Kerrankin meihin
luotetaan ja annetaan
uusi mahdollisuus,
projektilaiset
iloitsevat.
tulevaisuususkon vahvistuminen. Ideana
on, että aitoa tekemistä tarjotaan välittömästi, kun halu työn tekemiseen syntyy.
Työ- ja toimintakykyä vahvistamalla
autetaan kohderyhmän henkilöitä työl-

listymään ensin työelämävalmennuksen,
myöhemmin tukityöllistämisen kautta.
Lopullisena tavoitteena on vakituinen
työpaikka. Projektiin mukaan tulevat
saavat pienen 8 €:n tai 8,5 €:n päivittäi-

sen toimintarahan ja ulkopuolelta tulevat
lisäksi matkakortin.
Ari kertoo, kuinka tärkeää ihmiselle on
onnistumisen ilon kokeminen ja oman
käden jäljen näkeminen. Kun saa kokea,
että tämä on minun tai meidän tekemä,
niin itsetunto kohoaa ja ihminen tuntee
mielihyvää. Tällaisia ilon ja mielihyvän kokemuksia voi parhaiten saavuttaa oikeassa
työssä, jossa tulokset ovat nähtävissä.
Rakentaminen eri muodoissaan on Arin
mukaan juuri tällaista palkitsevaa todellista
työtä. Ei monikaan halua suorittaa vain
jotain yksitoikkoista työtoimintaa, valottaa
Ari projektin ideaa.

Oikea lähtötaso
Ari on optimisti ja uskoo, että jokaisen
työn rakennusalalla voi oppia, eivät ne niin
kummallisia ole. Lähtökohtavaatimuksena
projektiin tuleville on ainoastaan se, että
heillä on omaa halua.
- Kavereiden, jotka tulevat, ei tarvitse
alussa osata välttämättä mitään, sanoo Ari.
Hän itse työskentelee projektilaisten kanssa, ohjaa ja neuvoo, sillä hänellä on pitkä
kokemus rakennusalan ammattilaisena.
Työssä opitaan erilaiset taidot, laatoittaminen, listoitus, maalaaminen, laminointi tai
mitä milloinkin rakentamisessa tarvitaan.
Monilla asiakkailla on myös pitkältä ajalta
vahva ammattitaito jo valmiina.
- On tärkeää, ettei lähdetä liian vaativasti
liikkeelle, sanoo Ari. Silloin voi väsähtää.
On lähdettävä yksilöllisesti oikealta tasolta. Joku voi olla työssä heti viisi päivää viikossa, kun toiselle kolme päivää on sopiva
määrä. Tason saa selville vain testaamalla
ja kokeilemalla.

Yhdessä yksilöllisesti
Voimaantumispolkujen luominen on
yksilöllistä. Niiden rakentamisessa tarvitaan yhteistyötä ja se edellyttää verkostoitumista. Yhteistyökumppaneista Ari mainitsee työvoimapalvelukeskuksen (Typ),
sosiaalitoimiston, päihdepalvelusäätiön,
kriminaalihuollon, erityisdiakonian sekä
tietysti Katulähetyksen omat yksiköt.
Henkilökohtaiset palaverit ovat tärkeitä.
Tulosta saavutetaan, kun eri tahojen edustajat yhdessä pohtivat parasta mahdollista
tukea ihmiselle. Yhteistyötahoilta tullut
palaute on ollut hyvää. Jyvässeudulla ei

Kannustinprojektilaisia Ari Valkeisen vetämänä.
työvoimapalvelukeskuksen mukaan ole jaetaan työmaille päivittäin. Siellä sitten
muita vastaavia projekteja.
yhdessä tehden käydään läpi työn perusteiVertaistuki on olennaista.
ta. Miksi näin tehdään? Mitä materiaaleja
- Kaverit kannustavat toisiaan, sanoo käytetään jne.? Kyse on työssä oppimisesta
Ari. Katulähetyksessä työskentelee myös parhaimmillaan, sanoo Ari. Työmaita on
ihmisiä, jotka ovat onnistuneesti käyneet Katulähetyksen omissa yksiköissä mutta
läpi voimaantumisen prosessin. Ari itse- töitä on saatu myös ulkopuolelta. Viime
kään ei ole ainoastaan ammattitaitoinen vuonna oli kolme ulkopuolista urakkaa ja
rakentaja, vaan hän kertoo oppineensa kaksi uutta on nyt näköpiirissä. Parhaillaan
elämänkokemuksistaan.
on menossa Kalliomäen saneeraus. Eta- Jotakin on löytynyt, nyt voi tarjota pin, Nurmelan ja Koluntien saneeraukset
vaihtoehtoja, hän sanoo. Ryhmäval- ovat vielä edessäpäin.
mennuksessa haetaan yhdessä erilaisia
Vuoden 2008 aikana toiminta käsitti
valmiuksia. Yhteistyö on äärettömän yhdistyksen omissa yksiköissä mm. 15
tärkeää. Kaikki sujuu helpommin yhdessä, asunnon täydellisen remontin, Kankitien
toteaa Ari.
laavun rakentamisen, toimistotilojen
laajentamisen, saunan ja pesutilojen saOikeat työt
neerauksen, leikkimökkien tekemisen,
ulkorakennuksen maalauksen ja monia
Viime vuoden aikana projektin puitteis- pienempiä remontteja. Ulkopuolisista
sa työskenteli 30 henkilöä, joista neljä oli urakoista huomattavin oli suuren omanaisia. Toimintapäiviä kertyi yhteensä 920, kotitalon sisäpuolinen remontointi. Näin
mikä työtunneiksi muutettuna on 4600 projektilaiset pääsevät kokemaan normaah. Keskimäärin 4 – 5 ihmistä työskenteli lityönä suoritettavaa ulkopuolista työtä.
päivittäin projektin työmailla.
- Kaikki ovat halunneet itse mukaan,
Hengellistä rakentumista
ovat itse ottaneet yhteyttä, kertoo Ari.
Projektilaiset ovat pääasiassa päihdetausKannustin -projektin voimaantumistaisia ja he tulevat eri reittejä pitkin. Osa ohjelmaan kuuluu myös hengellinen
tulee Katulähetyksen asumisyksiköistä, rakentuminen. Sitä edistävät hengelliset
osa Typ:n kuntouttavasta työtoiminnasta, pohdiskelu- ja päihdeleirit. Myös muuta
osa täysin ulkopuolelta. Viime vuonna yhteistä ja mukavaksi koettavaa harrastesuurena apuna projektin työnohjauksessa taan projektin puitteissa. Viime vuonna
ja töiden toteuttamisessa oli Kari Rajala, osallistuttiin mm. Vesalan ruskaretkelle,
kertoo Ari.
järjestettiin kalastusleiri, vierailtiin Vaasan
Käytännössä projektilla on työmaita asuntomessuilla, paistettiin yhdessä maksamaan aikaan kahdesta kolmeen. Kaverit karaa Kalliomäen kodassa, osallistuttiin



joulukirkkoon Huhtasuolla, jossa Viktor
Klimenko konsertoi. Yhteisyyden kokeminen kannustaa ja vahvistaa. Projekti
koskettaa ihmisen kokonaisuutta.

Oivaltava projekti
Kun kuuntelee Arin puhetta, tulee
vakuuttuneeksi projektin psykologisesta
oivaltavuudesta. Motivaatiotutkijat ovat
jo pitkään painottaneet, miten tärkeitä
onnistumisen elämykset ovat ihmisen
elämänuralla. Optimaalisella lähtötason
määrityksellä näiden kokemusten syntyminen pyritään varmistamaan. Näin
saadaan aikaan oman toiminnan tuloksellisuudesta vahvistuva voimaantumisprosessi. Sitä tukee kannustava yhteisö.

Elämän tietotaito
On olennaista, että opitaan juuri sellaisia työtaitoja, joita oikeasti tarvitaan ja
arvostetaan. Ari sanookin, että tällainen
työ on oikeasti terapiaa, palkitsevuus tulee
siitä, että se on juuri oikeata työtä, eikä
vain yksinkertaista työtoimintaa. Projektilaiset saavuttavat tuloksia, joita he itse
ja ympäristö voivat arvostaa. He oppivat
rakentamisessa oikeasti tarvittavia taitoja,
joita myöhemmin, voimaantumisen edetessä, voidaan hyödyntää työelämässä.
Ari on projektin tulevaisuuden suhteen
optimistinen. Tähtäimessä on tietynlainen
omavaraisuus ja yhteistyökumppanuuden
vakiinnuttaminen muiden toimijoiden

Projekti sai lisätyövoimaa

Markus Nykänen ja Pekka Lepikko työmaalla.
nen mukaansa elämään on tullut eheyttä
kuussa 2009 Kannustin -projektin toisena ja tietyt haitalliset asiat ovat nyt aikalailla
vetäjänä. Pitkän ja monipuolisen koke- nollissa. Hän kertoo olevansa mukana
muksen rakennusalalla omaava Pekka ker- projektissa siksi, että oppii joka päivä
too viihtyneensä hyvin uudessa työssään. uutta. – Odotan, että pääsis oppisopimukHän on elämänsä aikana ehtinyt tehdä sella opiskelemaan timpuriksi. Markus on
kaikkia rakennusalan töitä hitsauksesta suorittanut lähes kokonaan lukionkin ja
lähtien, ollut huoltopäällikkönä Polar- ehtinut olla vuosia ulkomailla.
- Olennainen pointti, että saisin amwell -yhtiössä, eräoppaana Kuusaassa ja
omistanut rakennusliikkeenkin, jossa oli matin, valottaa Markus tulevaisuuden
toiveitaan. Lukion loppuun suorittaminen
10 työntekijää.
– Mielenkiintoinen juttu, kun omia kuuluu niin ikään elämän suunnitelmaan.
taitoja pääsee opettamaan muille, sanoo Vaikka projektilaisen saama 8 €:a päivässä
5-lapsisen perheen isä. Tämä työ on hyvin ei mieltä paljon lämmitä, on se jotain
haasteellista, mutta myös palkitsevaa, kun pientä bonusta kuitenkin, toteaa Markus,
jolle tärkeintä projektissa on oppiminen.
saa oppimiaan taitoja siirretyksi toisille.
Markus Nykänen tuli Kannustin - Ja oppiminen käy, kun näytetään, miten
projektiin projektilaiseksi kaksi ja puoli tehdään. Kielitaitoinen Markus hallitsee
englannin ohella hyvin myös espanjan.
kuukautta sitten.
- Rytmiä on tullut elämään. Herään tiet- Se tuli nuorelle miehelle tutuksi Venetyyn kellonaikaan ja menen nukkumaan zuelassa.
Markku Leinonen
tiettyyn kellonaikaan, sanoo Markus. Hä-

l  Pekka Lepikko aloitti tammi-



kanssa – ehkä toteuttaminen isommalla
volyymillakin. Paitsi päihdeongelmaisten ja syrjäytyneiden voimaantumisesta,
Kannustin -projektissa kyse on myös
matalalla profiililla tapahtuvasta ammatillisesta koulutuksesta, jossa lähtötaso
aina määritetään oppivan ihmisen edellytysten mukaan ja taidot omaksutaan
itse työssä.
- Olen kokenut projektin joka suhteessa äärettömän hienoksi mahdollisuudeksi,
sanoo Ari. - Se lisää oman elämän tietotaitoa moneen suuntaan.
Markku Leinonen

Kannustin -malli
työttömyyden hoidossa
Työssä oppimisen Kannustin -malli tarkoittaa yksilöllisesti räätälöityjen oppimispolkujen
luomista yrityksiin, järjestöihin ja julkisyhteisöihin. Polku rakennetaan nousujohteiseksi ja
motivoivaksi työllistetyllä jo olevan osaamisen
ja kokemuksen varaan. Tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa hänen ammatillista
osaamistaan. Polun suunnitelma kirjataan
ylös. Lopuksi työllistetty saa todistuksen toiminnastaan ja oppimisestaa LeivänTalo on
nyt avannut ovensa.
Työllistävä taho hyötyy työllistetyn työpanoksen ja kokemuksen samalla kun työllistetty
itse syventää ja kartuttaa osaamistaan. Molemmat vahvistuvat. Parhaimmillaan tuloksena on
erilaisuuksien luova kohtaaminen ja synergiaetu. Työllistävä taho joutuu panostamaan
ohjaukseen, suunnitteluun ja asenteisiin.
Tarvitaan yhteen hiileen puhaltamisen henkeä
ja kannustavia toimia työllistämistalkoiden
käynnistämiseksi.
Työttömyysturva käytetään työllistetyn
palkkaukseen ja lisäksi hän saa koulutus- /
kannustusrahan. Paras kannustin on kuitenkin karttuva ammatillinen tietotaito ja
työttömyyden tuhoisien seurausvaikutusten
välttäminen. Työllistetty säilyttää itsetuntonsa,
ammatillisen identiteettinsä ja työkykynsä sekä
toivon ja tulevaisuususkonsa. Niiden menettäminen merkitsee yhteiskunnalle valtavia
kustannuksia.
Työttömyyden hoitoon käytetyt varat tuottavat osapuolille lisäarvoa. Mallissa panostetaan
inhimilliseen pääomaan, mutta vältetään muodollisen koulutuksen heikkoudet. Vahvistuva
osaaminen on sijoitus tulevaisuuteen.
Markku Leinonen

Katulähetysliitto 60 vuotta

Hämeenlinnan talvipäivillä juhlittiin
Hämeenlinnan kirkkoherra Kari Koivu toivotti meidät tervetulleiksi Suomen
Katulähetysliiton talvipäiville. Kari kertoi,
että Hämeenlinna on vanhin sisämaan
kaupungeista ja viidenneksi suurin seurakunta. Kari käytti Tapio Nousiaisen
runoteoksen ”Leipää ja Suolaa” (1975)
sanoja päivien sisällöksi, ”… että voisimme olla säteilemässä Kristuksen rakkautta
alas painetuille ihmisille”. Hän tiesi katulähetysväen pysähtyvän ryöstettyjen ja
tiepuoleen jätettyjen kohdalla ja kysyvän
Jeesuksen tavoin ”Mitä haluat minun
tekevän sinulle”. Kari totesi, että emme
tiedä, milloin enkelit vierailevat luonamme. Näiden päivien rakentamiseksi oli
nähty vaivaa ja uskomme sen tuovan myös
siunauksen.

Rahan pauloissa
Pekka Lund Sininauhaliitosta tutkii peliriippuvuuden problematiikkaa. Suomessa
on 19 000 peliautomaattia ja 75% pelaa
joka viikko 13 eurolla. Riippuvainen pelaa
90 eurolla ja 5% pelaa kaikista rahoista.
Ongelmia on 13% eli 130 000 ihmisellä.
Peliriippuvaisia on 42 000. Internetissä
pelaa 20% eikä tyypillistä pelaajaa ole.
Riippuvuus luo aina häpeää. Pelaaminen
on monelle iso ongelma, mutta RAY tukee niin paljon urheilua ja kulttuuria, että
pelaaminen hyväksytään.

”Vapauteen Kristus
meidät vapautti”
Saimme kuulla raamattutunnin otsikon
teemasta, joka oli samalla koko talvipäivien
teema. Reijo Sillanpää johdatti meitä
Galatalaiskirjeen salaisuuksiin synnin
kahleista ja lakiliitosta. Paavalin kirjeen
kysymys on laki vai armo? Ansio-oppi
aihetta sivusimme Lutherin ajatusten
pohjalta. Reijo kysyi, annammeko saatanan
kahlita itsemme? Meillä on omantunnon
vapaus, mutta se ei koske lihaamme. Lihan
kuolettaminen ei onnistu kuin ristin äärellä
päivittäin ja tässä armo tulee vastaan.
Omantunnon ei tarvitse etsiä Jumalan
suosiota, sillä olemme Kristuksessa vapaita
mutta rakkaudessa orjia, Gal.2 ja Apt.15.

Jyväskylän Katulähetyksen työntekijät Katarina Pölkki ja Pirjo Kukkola
siunattiin katulähetystyöhön Hämeenlinnassa.
Reijo tähdensi, että muista tinkiä siitä mikä le Evankeliointi ja vankilalähetys ry:stä
on toiselle loukkaukseksi.
katuryhmänsä kanssa. Muusikko Jukka
Salminen oli vieraanamme kahteen
Viisi kertaa elvytyspöydällä
kertaan ja kertoi koskettavasti omasta
rikkinäisyydestään. Näin Sana ja rukous sai
Kuulimme mielenkiintoisen todistuksen virkistää monia meistä, jotka raskain jaloin
Klaus Olsenilta. Huumeidenkäyttäjänä laahustavat omaa tietään. Evankeliumin ilo
Klaus oli viisi kertaa elvytetty henkiin, voi keventää askeleita, antaa toivoa tästä
kunnes Jeesuksen avulla hän löysi va- päivästä ja tulevasta. Siitä saimme iloita.
pauden. Huumeita ei enää tarvittu. Nyt
Jyväskylän Katulähetykseltä päivillä siuKlaus toimii Living Roomissa auttamassa nattiin katulähetystyöhön Pirjo Kukkola
muita kaltaisiaan. Hän koki erittäin hyvänä ja Katarina Pölkki. Päivät olivat todella
”lääkäri- ja vaihtoneulatoiminnan”, jossa antoisat ja virkistävät.
asiakas voi käydä nimettömänä. Paikka on
Paluumatkallamme jouduimme autoauki klo 10 – 20 arkisin ja siellä voi olla onnettomuuteen, kun meidät kirjaimelaineissaan, peseytyä ja pyykätä.
lisesti suistiin ulos tieltä kyljellemme.
Enkelivarjelus oli yllämme, sillä kukaan
Sanoin ja veisuin
ei loukkaantunut vakavammin. Saimme
muistutuksen siitä, kuinka ohuen langan
Sanan ja rukouksen illassa pastori Yrjö varassa elämämme tässä maailmassa on.
Niemi palveli armolahjoillaan. Laulusta
		
vastasi upeasti paikallinen ylistyskuoro,
Artturi Anttila
myös virsin. Jouko Jutila esiintyi meil-



Vierailija eduskunnasta

Aila Paloniemi tutustui katulähetykseen
l Kansanedustaja Aila
Paloniemi vieraili Kankitiellä
perjantaina 9.1.2009.
Katulähetyksestä olivat läsnä Erja
Moisio, Usko Hintikka, Aulis
Alanko, Katarina Pölkki ja Seppo
Riikonen.
Heti alkuun Aila Paloniemi kertoi, että
sosiaali- ja terveyspalvelut ovat politiikassa
olleet hänelle aina tärkeitä asioita. Samoin
järjestökenttä, jota myös Katulähetys
edustaa, on ollut Ailalle tuttua elämän
varrella. Tätä kautta katulähetystyö ei
ole ollut hänelle aivan vierasta. Ehkä
parhaiten Aila tuntee kuitenkin lastensuojelun sijaishuollon kokonaisuutta,
onhan hän perheisiin sijoitettujen lasten
ja nuorten sekä sijaisvanhempien (samalla
myös sijoitettujen lasten vanhempien)
hyvää edistävän valtakunnallisen liiton,
Yhteiskunnan yliodotukset
Perhehoitoliiton puheenjohtaja. Liiton
toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Aila on
Ihmiselle ja hänen ympäristölleen on
valmis puolustamaan järjestöjen työtä
politiikassa ja viemään sitä eteenpäin ja pienikin kuntoutuminen aina positiivinen
tekemään tunnetuksi oman asiantunte- ja tärkeä asia. Se luo toivoa, voimaantumista ja edesauttaa seuraavan askeleen
muksensa kautta.
ottoa. Parhaat hedelmät olemme nähneet
täystyöllisyydestä ja täydestä itsenäisyydesIhminen keskiössä
tä ihmisen elämässä. Olemme siis tehneet
itsemme tarpeettomiksi ja siitä olemme
Aila sai kuulla katulähetystyön toiminsaaneet iloita. Työtä on silti paljon jäljellä.
nasta ja kyseli aktiivisesti asioista. Aulis
Tänä päivänä yhteiskunnan odotukset
Alanko ja Usko Hintikka kertoivat Kaihmisten jatkotyöllistymiselle tukityön
tulähetyksen laajasta palvelurakenteesta,
jälkeen ovat 40% tasoa. Puhutaan työn
jossa ihminen otetaan vastaan ja hänet
vaikuttavuusasteesta. Realistinen työn
kohdataan juuri niiden ongelmien kanssa,
vaikuttavuus on 7% - 10% jatkotyössä
jotka sillä hetkellä ovat ajankohtaisia. Isostukityön jälkeen. Meidän mielestämme
sa organisaatiossa sattuu ja tapahtuu koko
vaikuttavuus on paljon muutakin kuin
ajan. Juuri tämä mahdollistaa sen, että
vain työllistyminen tukityöjakson jälkeen.
voimme kohdata ihmisiä heidän erilaisissa
Olemme nähneet useiden tapausten
elämäntilanteissaan ja puuttua niihin.
kautta, kuinka työjakso on voimaannutPuuttuminen ei tarkoita tunkeilemista,
tanut ihmisiä henkisesti ja sosiaalisesti,
vaan mahdollisuuksien esille nostamista,
vaikka työtä ei heti jakson jälkeen ole
joihin asiakas voi itse tarttua kun siltä
löytynytkään.
tuntuu. Katulähetyksellä on runsaasti
Asetetut tavoitteet kertovat siitä, että
kokemusta siitä, että hyvin vaikeista ja
realismi ei kohtaa päättäjiä. Aila yhtyi
toivottomista elämäntilanteista on noustu
tähän näkemykseen. Norsunluutorneista
ja selviydytty jopa täystyöllisyyteen saakka.
ei ymmärretä, mitä 20 euroa voi merkitä
Tämä on ihanne johon pyritään.
nuorelle tai työttömälle tai asunnotto-



malle ihmiselle. Siksi julkisen sektorin
päätöksenteot voivat johtaa outoihin
lopputilanteisiin, jossa toisella kädellä
annetaan ja toisella otetaan pois. Tämä on
arkipäivää meillä. Tarvitaan paljon tukea,
rohkaisua, koulutusta ja myös takapakkien kestämistä ja uusien askelten ottamista.
Ihminen ei ole kone, vaan herkkä tunteva
ja aistiva olento, jonka maailmankuva
muuttuu ja vaihtelee. Näin on kaikkien
ihmisten osalta.

Perhetyö
Ailaa kiinnosti kovasti Katulähetyksen
perhetyö ja hän kyseli onko meillä perhekuntoutusta, perhesijoitusta ja myös
tutkimusta? Perhekuntoutusta ja –sijoitusta löytyy Perhetyön toiminnan sisältä.
Meillä koko perhe ja sen kuntoutuminen
on huomioitu. Sitä varten Kuokkalan
yksikössä Katulähetyksellä on perheasuntoja asiakkaille. Aila näki tämän tärkeänä
ja totesi, että viime vuonna uudistui
lastensuojelulaki, jossa lapsi on kaiken
keskiössä. Lapsen tarpeista käsin lähdetään rakentamaan hänen tulevaisuuttaan
ja kasvuaan yhteiskunnan jäseneksi.
Katulähetyksen perhetyössä tätä näkökulmaa tuetaan. Se ilmenee mm. Perhetyön kehittämillä monipuolisilla lapsille
suunnatuilla kirjallisilla materiaaleilla,
joiden tavoite on tukea päihdeperheen
lasta ja vapauttaa häntä tunnelukoista.
Materiaalit ovat saaneet laajempaakin
kiinnostusta ja julkisuutta.
Aila sai kuulla myös tutkimustyöstä,
mitä Katulähetyksellä on tehty ja mitä
ollaan suunnittelemassa. Aila ilahtui tästä
ja piti sitä monella tavalla hyvin, hyvin
tärkeänä. Ei vähiten siltä näkökulmalta,
että se tuo suoraan päätöksentekoon sellaista syvätietoa, mitä päättäjät tarvitsevat
omassa työssään. Tutkimus on kivijalka,
jonka pohjalta päätöksenteko helpottuu
ja rakentuu. Tutkimus on luetettavaa
ja pätevää faktojen osoittamista. Se on
poliitikkojen ”leipää” ja heidän työnsä
tukemista. Siksi tutkimuksen on saatava
myös rahoitusta, niin tärkeätä se on, oli
Ailan toteamus.

Välityömarkkinat
Talouspäällikkö Erja Moisio toi esille
Katulähetys- ym. välityömarkkinoita edustavien yhteisön tukien karsimisen, joka
johtaa suoraan sosiaalitoimen luukkujen
ruuhkien kasvuun. Välityömarkkinat
tukevat työllistymistä ja toteuttavat sitä.
Tätä tapahtuu suuressa mitassa Katulähetyksellä, mutta myös muilla pienemmilläkin toimijoilla. Työ on näiden ihmisten
keskiössä, koska se rytmittää päivän, luo
tärkeän osan elämän sisällöstä, antaa merkityksellisyyden, mutta tuo myös taloudellista hyvinvointia. Tämäkö nyt pitäisi
purkaa, saattaa ihmiset toimettomuuteen,
masennukseen ja usein alkoholismiin.
Mikä sen hinta on sosiaalitoimen luukulla? Työllistäminen välityömarkkinoilla on
myös ennaltaehkäisevää päihde- ja perhetyötä, joka päättäjien tulisi nähdä.

Työllistäminen ja vaikutukset
Kolmannen sektorin on pakko vastata
vaikuttavuusvaatimuksiin, jotta eletään
muun yhteiskunnan kanssa samalla viivalla. Se toteutetaan siten, että omaa henki-

lökuntaa koulutetaan ja uusia valittaessa
heidän koulutustasonsa on ammattitehtävien tasalla. Työllistäminen nähdään
keskeisenä tavoitteena.
Katarina Pölkki kertoi uudesta Varapyörä-projektista, jonka ytimeksi on muodostunut Lounasruokala Vellikellon sekä
kotipalvelun organisointi. Tämä toiminta
työllistää yhdeksän henkeä.
Lounasruokalan rinnalla on olemassa
Jokapäiväinen leipä-projektin vetämä
leivän- ja ruoanjako-organisaatio, joka
on työllistänyt keskimäärin 15 henkeä
kuukaudessa. Ruoanjakelussa on törmätty
nälkää näkeviin ihmisiin, jopa lapsiin.
Yksinhuoltajat ovat nyt kovilla. Kaikkein
huonompiosaisten on saatava apua ja
inhimillinen kohtelu. Se on luovuttamaton arvo, jolla mitataan yhteiskunnan
henkinen taso. Tämän takana Katulähetys
seisoo.
Aila hämmästyi yhdistyksen työn laajaalaisuutta ja totesi, että tällaista auttamistyötä ei voi tehdä kuin sitoutumisen ja
suuren sydämen kautta. Työssä tunteja ei
voi laskea ja apuun lähtö voi tulla yllättäen
kelloon katsomatta.

Tehdään yhdessä
Ailan vierailu toi uskoa ja toivoa siihen,
että yhteinen taistelu niin yhteiskunnan
ylä- kuin alapäässäkin on lopulta se
kokonaisuus, joka tuo tähän maahan
hyvinvointia ja toivoa. Lakeja tarvitaan,
tutkimusta tarvitaan, päätöksentekoa
tarvitaan, priorisointia tarvitaan. Mikään
organisaatio ei ole koskaan valmis, mitkään lait eivät ole täydellisiä. Juuri siksi on
painettava eteenpäin, korjattava virheitä,
täydennettävä paremmaksi käytäntöjä.
Politiikka on keskeisessä asemassa tämän
kaiken toteuttamisessa.
Aila tuli vakuuttuneeksi katulähetystyön
monipuolisuudesta ja vaikuttavuudesta
ja sanoi, että tämän jälkeen hän ei voi
unohtaa tämän työn merkitystä. Lopuksi
toteamme, että työmme arvot ovat kristillisyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja
uudistuminen. Tiedämme, että kristillinen
usko on myös voimavara antamaan työlle
mielekkyyttä, sisältöä ja toivoa. Erosimme
hyvillä mielin ja toisiamme rohkaisten.
Tärkeä vierailu oli päättynyt.
Seppo Riikonen

Viisi Leipää ja Kaksi Kalaa ry
Leipää ja työtä
- Katulähetyksen ruokapankki Jokapäiväinen Leipä tarjoaa vähävaraisille ruoka-apua
- Jokapäiväinen Leipä 2 -työllistämishanke
tarjoaa työttömille ja syrjäytyneille mahdollisuutta palata takaisin työelämään
- Projektipäällikkönä toimii Helena Konttinen ja projektityöntekijänä Laura Luukko.
- Projekti työllistää noin 13-15 henkilöä.
- Projekti tukee työelämävalmiuksia palkkatukityön lisäksi työelämävalmennus,
työkokeilu sekä työharjoittelu.
- Valmennusjaksoon (yleensä n. 6 kk)
sisältyy lyhytjaksoista koulutusta, elämänhallintaan liittyviä luentoja ja yksilöllistä
ohjausta.

Yhdistyksen tarkoituksena

- on auttaa avuntarpeessa olevia taloudellisesti ja hengellisesti sekä tukea sekä
edistää lähetystyötä.
- Yhdistys toimii pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin
- Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa kahvilatoimintaa, ottaa vastaan
lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia ja
myyjäisiä.
- Viisi Leipää ja Kaksi Kalaa ry ylläpitää
Café Agapé -kahvilaa LeivänTalossa,
Sammonkatu 5:ssä.
- Yhdistyksen puheenjohtajana toimii
Kari Rahkola (kari.rahkola@gmail.com)
Voit tukea yhdistyksen toimintaa rukoillen, toimien vapaaehtoistyössä tai lahjoituksin tilille OP 529002-2169468

Ilosanoman Palvelukeskuksen

- toiminta-ajatuksena on rakentaa kristittyjen yhteyttä.
- Se palvelee toiminnallaan kaikkia jyvässeudun kristittyjä järjestämällä hengellisiä
tilaisuuksia, joihin sananjulistajiksi kutsutaan puhujia eri kristillisistä yhteisöistä ja
kirkkokunnista.
- Ilosanoman palvelukeskus tarjoaa tilojaan eri kristillisten yhteisöjen käyttöön.
- Keskeistä toiminnassa on Jumalan läsnäolo, jossa toteutuu keskinäinen rakkaus.
- Lähetystyötä Venäjälle ja viime vuosina
myös Viroon ja Latviaan.
- Yhteistyötä tehdään mm. järjestämällä
yhteysaterioita.
- Yhdistyksen puheenjohtajana toimii
Annu Väätäinen.
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avasi ovensa
l LeivänTalo on Viisi Leipää ja
Kaksi Kalaa ry:n, Jyväskylän Katulähetyksen ja Ilosanoman palvelukeskuksen perustama kristilliseltä
pohjalta toimiva yhteinen toimipaikka Jyväskylän sydämessä, Sammonkadulla.

LeivänTalossa jaetaan Elävää Vettä ja
Jokapäiväistä Leipää. Leivän Talon toiminnan tavoitteena on kohdata, auttaa ja
tukea ihmisiä kokonaisvaltaisesti kunkin
tarpeiden mukaisesti, kertoo Helena
Konttinen Jokapäiväisen Leivän projektipäällikkö.
LeivänTalossa toimivat Ruokapankki
Jokapäiväinen Leipä, Ilosanoman Palvelukeskus ja Café Agapé. LeivänTalo tarjoaa Kutsuvierasillassa Leivän Talon toimintaa esitteli Kari Rahkola.
mahdollisuuden tutustumiseen, kohtaamiseen ja yhteyden syntymiseen yksilöiden ja
yhteisöjen välillä. Pyrkimyksenä on luoda
rakkaudellinen ilmapiiri, jossa ihmiset
saavat kokea yhteisöllisyyttä yksinäisyyden
sijaan. Jokapäiväinen leipä ja Elävä Vesi,
Jumalan Sana, ovat tarjolla ruoka-avun ja
palvelevien ihmisten kautta.

Leipää, työtä, kahvia ja
hengellisiä tilaisuuksia
Ruokapankki Jokapäiväinen Leipä tarjoaa vähävaraisille ruoka-apua ja työttömille
mahdollisuutta palata takaisin työelämään
työllistämishankkeen kautta. Ruokapankki
jakaa ruoka-avustuksia niitä tarvitseville.
Jokapäiväinen Leipä 2 -työllistämishanke
vähentää työttömyyttä ja osaltaan ehkäisee syrjäytymistä. Työvoimapoliittisten
toimenpiteiden ja koulutuksen avulla
parannetaan työntekijöiden työelämävalmiuksia, ammattitaitoa, osaamista ja
näin edistetään heidän pääsyään avoimille
työmarkkinoille.
Lounaskahvila Café Agapé tarjoaa
virkistävän kahvihetken tai maukkaan
lounastuokion. Kahvilan työntekijät ja
vapaaehtoiset avustajat ovat valmiita palvelemaan ja kohtaamaan kahvilaan tulevia
ihmisiä henkilökohtaisesti. Kahvilatila
on jaettavissa kahdeksi eri tilaksi, joita
vuokrataan tarvitseville. Toisessa tilassa
voi järjestää tilaisuuksia ja kokouksia
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Kutsuvierasiltaan osalllistui yhteensä 50 Leivän Talon ystävää.
myös kahvilan aukioloaikoina tai muina
aikoina. Kahvilan toiminnan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen kotimaassa
ja ulkomailla.
Ilosanoman Palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on rakentaa kristittyjen
yhteyttä. Se palvelee toiminnallaan kaikkia jyvässeudun kristittyjä järjestämällä
hengellisiä tilaisuuksia, joihin sananjulistajiksi kutsutaan puhujia eri kristillisistä
yhteisöistä ja kirkkokunnista. Lisäksi Ilosanoman palvelukeskus tarjoaa tilojaan eri
kristillisten yhteisöjen käyttöön. Keskeistä
toiminnassa on Jumalan läsnäolo, jossa
toteutuu keskinäinen rakkaus.

LeivänTalon hengellinen avajaisjuhla
järjestettiin Café Agapéssa sunnuntaina
8.3.

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

EkoCenter Raksa

GALLELA OY

Rakennustarvikekierrätyskeskus

Otamme vastaan ja
kierrätämme edelleen:
Kiintokalusteita, ovia, ikkunoita, wc- ja
kh-kalusteita, keittiökaapistoja, sähkötarvikkeita, puutavaraa, heloja, lukkoja jne.

Tikkutehtaantie 2
40800 Vaajakoski
Puh. 010 5858 260

Osoitteessa:
Kankitie 14
40320 Jyväskylä (Seppälänkankaalla)
Puh. (014) 333 7083
Avoinna ma – pe 9 – 17, la 10 – 15
Laukaan vastaanottopiste:
Laukaan Uuskäyttö
Rokkakankaantie 8, Laukaa
Puh. 041 585 7502

www.lassila-tikanoja.fi

Äänekosken vastanottopiste
EkoCenter
Rautatienkatu 11, Äänekoski
Puh. (014) 522 199

www.ekocenter.net/raksa

www.jyvaskylankatulahetys.fi
PULLAKIRKOT
Ensiaskel, Kankitie 9
sunnuntaisin klo 11.30
Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30
Salmiranta ja
Nurmela
tiistaisin klo 18

Jyväskylän
Katulähetys ry
Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442

Seuraava tiedotuslehti

Vapautetut

www.jyvaskylankatulahetys.fi

Toimitus
Erkki Arvaja, Markku Leinonen
Esko Jantunen ja Seppo Riikonen
Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

2/2009 ilmestyy
15. päivänä toukokuuta.

Aineistot lehteen 31.1.2009 mennessä osoitteella Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai erkki.arvaja@
kolumbus.fi
seppo.riikonen@jyvaskylankatulahetys.fi
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