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Joulutervehdys

Ilosanoma  
Vapahtajastamme

Luuk.2:10,11. Mutta enkeli sanoi heille: 
”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 
teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle 
kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus, Daavidin 
kaupungissa.”

Suuri, jouluun liittyvä ilo on meille 
kristityille Vapahtajamme syntymäpäivä. 
Hänelle ei ollut tilaa majatalossa, vaan 
Hänelle osoitettiin paikka kaukalosta, joka 
oli eläinten ruoka-astia. Tämä ei ollut sat-
tumaa, niin kuin ei mikään muukaan mikä 
Jeesuksen kautta on tullut. Eläimet saivat-
syödä ja juoda ravintonsa siitä astiasta, josta 
Jeesus lapselle tuli ensimmäinen vuode. 

Jeesus itse sanoi, Joh. 6:51 ”Minä olen 
se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos 
joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja 
se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, 
maailman elämän puolesta.” 53-56:”Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen 
Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole 
elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo 
minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja 
minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä 
minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni 
on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo 
minun vereni se pysyy minussa ja minä hänessä.”   

Näin Jeesuksesta itsestään tuli kaikille, 
jotka tahtovat Häntä seurata, ravinto, jota 
syömällä ja juomalla saamme Elämän täs-
sä ajassa.  Ja ennen kaikkea Elämän, joka 
kantaa meidät myös kuoleman rajan yli 
iankaikkiseen Elämään, jossa ei ole maal-
lisia murheita, vaan siellä on iloa ja lepoa 
Herrassa. Vapahtajamme Jeesus Kristus 
Jumalan Poika vietti elämänsä ensimmäiset 
hetket syöttökaukalossa, jossa oli luultavas-
ti jonkinlaiset reunat. 

Katulähetysväelle on annettu kivikkoi-
nen ja routainen peltosarka kynnettäväksi, 
johon kaikki eivät tahtoisi auraansa upottaa 

ja käydä sitä kyntämään. Peltosarassa aura 
karahtaa monta kertaa kiveen ja joskus 
tuntuu kuin olisi peruskallio vastassa. 
On kuitenkin asetettava säännöt, rajat ja 
reunat, että jonkinlainen järjestys säilyisi, 
mutta siitä huolimatta on heitäkin, joita 
eivät mitkään rajat ja reunat pidättele. 
Heillä on halu koetella omien siipien 
kantavuutta ja sitten kun maailma välillä 
oikein kovasti pöllyyttää, halutaan palata 
takaisin turvalliseen lähtöruutuun.                                                      

Työntekijämme, pullakirkon pitäjät, 
lauluryhmäläiset ja muut vapaaehtoiset 
tekevät tätä raskasta ja samalla rakasta 
työtä rinnalla kulkien. Joskus on kuitenkin 
laskettava irti ja annettava autettavalle tilaa 
kokeilla itse. On sydäntä särkevää kun 
tietää ettei onnistumisen mahdollisuuksia 
juurikaan ole. Kuitenkin on mahdolli-
suus palata lähtöruutuun tuhlaajapojan 
tai –tytön tavoin, vaikkakin vähän nokka 
porossa ja siivet palaneena. 

Jeesus on tie, totuus ja elämä

Kunpa mekin olisimme kanssakulki-
joillemme turvallinen enkeliparvi, joka 
johdattaa Jeesuksen tuntemiseen heidät, 
jotka eivät vielä tunne Jeesusta henki-
lökohtaisena Vapahtajanaan. Jeesus itse 
sanoo, että hän on tie totuus ja elämä. Tie 
Taivaallisen Isämme luo käy ainoastaan 
Jeesuksen kautta.      

Olen aidosti ylpeä ja kiitollinen työn-
tekijöistämme ja vapaaehtoisista, jotka 
jaksavat tehdä uuvuttavaa, mutta myös 
palkitsevaa työtä. Etenkin silloin, kun 
saa nähdä jonkun kanssakulkijan otta-
neen vastaan Jeesuksen Pelastajana ja 
Vapahtajana.

 Haluan lainata  edesmenneen sydän-
juuriaan myöten katulähetysystävän ja 

uupumattoman rukoilijan Liisa Arvajan 
tekstiä, jonka hän on kirjoittanut vuonna 
1998.  

”Mutta nytpä Joulun evankeliumi 
onkin tässä: 

Turvallisuus annetaan meille Vapah-
tajassamme. Jeesus lahjoittaa meille 
vanhurskauden, joka kelpaa Jumalan 
edessä. Ja hän antaa meille rauhan, joka 
on vallan muuta kuin mitä maailma antaa. 
Kristuksen rauhan omistajan ei tarvitse 
olla murheellinen tämänpäiväisestä eikä 
peljätä huomista. Joh. 14-27.

Hänen suomansa ilo on onnellista 
iloa. Sen omistajana saamme riemuita 
”sanomattomalla ja kirkastuneella ilol-
la.”(1 Piet. 1:8) 

Ota vastaan Joulun lahja, Jeesus, Va-
pahtajaksesi. Hän yksin antaa yltäkyl-
läisen elämän, joka on vanhurskautta, 
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.              

Kun laulat jouluvirttä 21 ”Enkeli 
taivaan lausui näin”, niin ota värssy kah-
deksan oikein rukoukseksesi.

”Ah Herrani mun Jeesuksein, tee 
asunnokses sydämein, mua älä hylkää 
tuskassa, vaan vahvista ain uskossa.”

Kiitän kaikkia yhteistyökumppanei-
tamme, työmme tukijoita ja työmme 
puolesta rukoilevia menneestä vuodesta 
ja toivotan Jumalan siunausta ja varjelusta 
tulevalle vuodelle 2010.                                                                                                          

Pekka Arposuo
                    Hallituksen puh.joht.

Pekka Arposuo
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Mustaa valkoisella

Jouluyön kaksi hallitsijaa
Suo mulle maja rauhaisa 
ja lasten joulupuu, 
Jumalan sanan valoa, 
joss’ sieluin kirkastuu. 
Tuo kotihin, jos pieneenkin, 
nyt joulujuhla suloisin, 
Jumalan sanan valoa 
ja mieltä jaloa.

Lääkäri Luukas merkitsi muistiin ison 
joukon tapahtumia, asioita ja toimi-

joita, joista saamme muistutuksen joka 
vuosi luettavassa Jouluevankeliumissa. 
Evankeliumi ankkuroi meille pyhät asiat 
todellisiin kartalta löytyviin paikkakun-
tiin, poliittisiin toimijoihin ja olemassa 
olleisiin persooniin.  Syyrian maaherra 
Kyrenius, Nasaretin Joosef, Maria hänen 
raskaana oleva kihlattunsa, verolle pan-
tavaksi vaeltava kansanjoukko, lammas-
paimenet kedolla, Herran enkeli ja suuri 
joukko taivaallista sotaväkeä, hurskas 
Simeon, joka odotti Israelin lohdutusta, 
Pyhä Henki, joka oli hänen päällänsä ja 
naisprofeetta Hanna. 

Jouluevankeliumi kertoo myös kahdesta 
hallitsijasta: Ensin mainittu hallitsija on 

nimeltään Augustus. Cesarin murhan 
jälkeen hänen perillisestään Octavianuk-
sesta (63 eKr – 14 jKr.) tuli uusi hallitsija. 
Hän sai senaatilta kunnianimen Augustus, 
mikä merkitsee korkeaa, kunnianarvoista. 
Hänen vallassaan oli imperiumi, josta 
Raamattu sanoo: ”koko maailma oli ve-
rolle pantava”. Yhtenä harvoista Rooman 
keisareista hän kuoli luonnollisen kuole-
man. Lähtönsä lähestyessä hän käski poi-
kansa Tiberiuksen tuoda itselleen peilin. 
Sen ääressä hän kampautti hiuksensa ja 
siistitti itsensä. Sitten hän kutsui sisään 
sukulaisensa ja ystävänsä ja kysyi heiltä: 
”Oliko hän esittänyt tyydyttävästi osansa 
elämän komediassa” lausuen latinaksi 
”Akta est fabula, plaudite”. (Näytelmä 
on ohi, taputtakaa).

Toinen evankeliumin mainitsema 
hallitsija on Jeesus. Hän ei syntynyt 

keisarien tai kuningasten palatseissa vaan 
häntä tultiin kumartamaan vaatimatto-
maan karjasuojaan seimen äärelle. Hänen 

valtakuntansa oli vasta idullaan. Vesa oli 
vasta versomassa. Hänkin sai arvonimen - 
Kristus, joka tarkoittaa Voideltua Messias 
kuningasta. 

Olisinpa halunnut olla paimenten 
kanssa kedolla, tuona Jouluyönä, 

kun taivaallinen sotajoukko ylisti Jumalaa 
sanoen: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, 
ja maassa rauha ihmisten kesken, joita 
kohtaan hänellä on hyvä tahto.”  Apostoli 

Pietari sai omin silmin nähdä tämän Jou-
lun lapsen valtasuuruuden: ”Sillä hän sai 
Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, 
kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli 
hänelle tämä ääni: ̀ Tämä on minun rakas 
poikani, johon minä olen mielistynyt.´

Kaikkina aikoina ihmiset ovat etsineet 
rauhaa. Augustuskin pyrki siihen 

aloittamalla erityisen Rauhan kultin ja 
pystyttämällä sen kunniaksi Rauhan 
alttarin. Pysyvää rauhaa ei kuitenkaan 
tule ennen kuin itse Rauhan Ruhtinas 
palaa maan päälle suuressa kunniassaan. 
Häneen turvaaville hän on kuitenkin lu-
vannut: ”Tämän minä olen teille puhunut, 
että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa 
teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella 
mielellä: minä olen voittanut maailman.” 
John 16:33

Esko Jantunen

OPERAATIO JOULUAPU

JOULUAATTONA 24.12.2009

JOULUAVUN ”SYDÄMET” JAKAVAT 
JOULUKASSEJA

JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY 
KELLARIKIEVARI

klo 14.30 – 17.30

JA HUHTASUON ELÄMÄN LEIPÄ
klo 14.00 – 16.00

Yhteystiedot :
Jukka Rantanen, puh. 050 549 7032 / Jyväskylän seurakunta
Pirjo-Liisa Junttila, puh. (014) 635 304, 040 732 4476 / 
Jyvässeudun Työttömät ry
Reino Pynnönen, puh. 040 737 0292 /Elämän leipä ry
Helena Liukko, puh. 040 568 3531 / Ruokapankki
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Työntekijäkuulumisia:

Pohjanmaa kutsuu  
Jukka ja Minna Lammia

Tessio Backa oli kohtalomme

Jyväskylän Katulähetyksen entinen 
toimintayksikkö Tessio Backa Laukaan 
Torikassa muodostui ikimuistoiseksi pai-
kaksi Jukka ja Minna Lammelle, sillä ”Tes-
siossa” he löysivät toisensa ja avioituivat. 

Molemmat tahoillaan etsivät Jumalan 
johdatusta ja tuntemista elämässään ja 
avoimin mielin he vaihtoivat ajatuksia ja 
tuntemuksia keskenään. Siinä samassa 
tapahtui luottamuksen ja ihastumisen tun-
teita, jotka syvenivät ja muuttivat elämää 
siten, että nämä kaksi yksinäistä alkoi-
vatkin suunnitella yhteistä tulevaisuutta. 

”Tessiossa” eletty aika merkitsi Min-
nalle opiskelua ja Jukalle matkaa kohti 
vapautta, sillä hän vietti vankilan loppu-
rangaistusta siellä. 

TessioBackan kristillinen hoitokoti an-
toi monipuolisia valmiuksia asiakkailleen, 
jotka halusivat sitoutua uudenlaiseen 
elämään.

Katulähetystyössä

”Tession” jälkeen Jukka työskenteli 
Salmirannassa ja Minna opiskeli ja teki 
työtä mm. Muuramen päiväkeskuksessa, 
josta Katulähetys vastasi. 

Jukka kertoi, että hänelle Salmiranta 
on ollut välttämätön välivaihe elämässä. 
Työ Salmirannassa on opettanut paljon 
ja siellä hän on voinut jatkaa sisäistä 
parantumistaan.  Jukka kokee olevansa 
kypsymässä työntekijäksi jolla on tietoa 
ja taitoa kohdata vähäosaisia asiakkaita. 

Jukasta välittyy syvästi Jumalan armo 
ja laupeus ja hän kertoo koskettavasti 
siitä kasvusta mitä hän on saanut kokea 
hengellisessä elämässä. 

Minna on antanut arvoa sille, että toi-
minnanjohtaja Erkki Arvaja on luottanut 
häneen ja antanut hänelle vastuutehtäviä. 
Silti Minnakin yhtyy Jukkaan siinä, että 
kaikessa heidän elämässään he ensin 
kääntyvät Jumalan johdatuksen puoleen 
rukouksessa ja sanan tutkimisessa.

Avaran taivaan alle

Jukka ja Minna ostivat Pohjanmaalta 
perikunnalta Minnan entisen kotitalon ja 
muuttavat nyt sinne.  Omakotitalo on 60-
70 luvun vaihteelta ja kooltaan noin 100 
m2. Lisäksi on pihamökki, ulkorakennus 
koirille ja varastotilat. Tontti on puoli 
hehtaaria ja siitä puolet on metsikköä. 
Seudulla ei ole katuvaloja ja naapuri ei 
ole ihan vieressä. Kylille on matkaa tois-
takymmentä kilometriä. 

Täällä taivas on avara ja talven täh-
titaivas loistaa täydessä valossa. Täällä 
ihmisen ja iankaikkisuuden kysymykset 
tulevat mieleen kuin itsestään, sillä mai-
nosvalot eivät ole sekoittamassa Luojan 
luomaa maailmankaikkeuden kauneutta. 
Tämä on Minnalle ja Jukalle uskon hyppy, 
sillä rukouksessa he jättävät elämänsä ja 
tulevaisuutensa Jumalan huomaan.

Miksi Pohjanmaalle?

Jukka: Sydämellä on ollut vankilatyö 
koko ajan ja Vaasassa itsekin istuin 
tuomiotani. Vaasan vankilan hengelli-
nen työ oli minulle pelastukseksi ja sitä 
haluan nyt määrätyssä mielessä jatkaa, 
tällä erää kaltereiden toiselta puolelta. 
Jyväskylästä käsin olen käynyt Laukaan 
vankilassa hengellisessä työssä. Ensi 
vuonna olisi tarkoitus hakea hengel-
lisentyön lupaa Vaasan vankilaan, jos 
Herra suo.

Jukka on tullut Vaasan vankilassa 
uskoon. Hän on syntynyt Tampereella,  
mutta uudestisyntynyt Vaasassa. Siksi 
tämä seutukunta kutsuu nyt vahvasti 
vaikka kirkas tulevaisuus on vielä ikään 
kuin verhon takana piilossa.

Minna: Aluksi rukoilimme asiaa, 
sillä en voinut ajatella muuttavani 

Jukka ja Minna Lammi ovat tyytyväisiä Katulähetykseltä saamaansa tukeen 
vuosien varrelta. Nyt on edessä uudet haasteet.
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korpeen maalle. Kävimme kyllä vapaa-
ajalla Pohjanmaan talolla ja vähän ker-
rassaan se alkoikin tuntua kodilta. Nyt 
viihdymme siellä. Lähtö Jyväskylästä on  
vahvistunut sisäisesti. Minna kertoo, että 
KAN ry:n työ on myös lähellä hänen 
ja Jukan sydäntä. KAN ja Katulähetys 
tekevät molemmat hyvää työtä jossa he 
haluavat olla mukana. Minnan äitikin on 
ollut joskus KAN työssä.

Miltä tuntuu lähteä?

Jukka: Lähtö on rohkea askel uuteen 
tulevaisuuteen. Olen valmis ottamaan 
aluksi työtä vastaan ihan miltä alalta ta-
hansa. Valmistun oppisopimuksen kaut-
ta joulukuun lopussa 2009. Tutkinto on 
päihdetyön ammattitutkinto. Luotamme 
Jumalan johdatukseen elämässämme.

Minna: Pelottaa ja jännittää lähteä. 
Kohta täysi-ikäinen poikani jää Jyväsky-
lään. Jukan poika asuu itsenäistä elämää 
Kemissä. Minna valmistunee myös lä-
hiaikoina, ala on lähihoitaja.  Minnakin 
on valmis ottamaan mitä tahansa työtä 
vastaan. Silti sydämellä on esim. työ 
käden taitojen parissa, naisten kanssa 
tehtävä työ tai huostaan otettujen lasten 
vanhempien vertaisryhmätyö. Minna 
toivoo, että työhön voisi yhdistää myös 
hengellisen työn. Minna on jo nyt tehnyt 
Jukan kanssa vapaaehtoista vankilatyötä. 

Mitä Jyväskylän Katulähetys on 
merkinnyt sinulle?

Jukka: Hyvin paljon, koska olin töissä 
90-luvulla vain 4 kuukautta, ja seuraavan 
kerran työllistyin vasta joulukuussa  2007. 
Nyt minuun on luotettu ja olen saanut 
tehdä pitkän työrupeaman Salmirannan 
yksikössä. Olen saanut osakseni ymmär-
rystä ja hyväksyntää. Se on tuntunut hy-
vältä. Kokemus siitä, että kuuluu joukkoon 
on tärkeä.  

Arvostan sitä, että on vapaus puhua 
hengellisistä asioista työyhteisössä. Tulin 
Laukaan avovankilan kautta aikoinaan 
Tessioon, kun minulle tehtiin vapautumis-
suunnitelma. Siellä opin paljon käytännön 
asioita elämästä ja se oli minulle pehmeä 
lasku siviiliin. Tession hengellinen toi-
minta ja ryhmätyöskentelyt olivat hyviä 
kokemuksia. Tessio oli kohtaloni, mutta 
Jumalan johdattama, sillä tapasin siellä 
nykyisen vaimoni.

Minna: Kokemukset Katulähetyksestä 
ovat aika yhteneväisiä Jukan kanssa. Olen 
ollut 10 vuotta Katulähetyksen parissa. 
Vuonna 1999 heinäkuussa tulin Perhe-
työn pariin asiakkaaksi, josta kaikki alkoi 
ja 2001 syyskuussa Katulähetys työllisti 
minut, ja työrupeamani päättyy nyt vuo-
den lopussa. 

Katulähetys ei ole koskaan leimannut 
minua menneisyyteni takia ja sitä arvostan.  

Minuun on luotettu ja on annettu mah-
dollisuuksia tehdä työtä omien visioiden 
varassa. Olen saanut olla oma itseni ja siitä 
olen nauttinut. 

Erkki suositteli minua noin 2 vuotta 
sitten Muuramen yksikön vetäjäksi ja se 
työ kasvatti minua paljon ammatillisesti. 
Pidin Muuramen työstä tosi paljon koska 
hengellinen työ, asiakas ja ryhmätyö olivat 
vahvasti mukana siinä. 

Mitä terveisiä Katulähetykselle?

Jukka: Kaikille on annettava ihmis-
arvoinen elämä. Iloitsen siitä, että olen 
saanut tutustua niin moniin ihmisiin. 
Vaikka ajatteluni onkin monesti erilaista 
eri ihmisten kanssa, niin silti olen saanut 
paljon heiltä. Kristillisessä päihdetyössä 
ammatillisuus ja hengellisyys yhdessä ovat 
tärkeitä asioita. 

Minna: Äitini  neuvo ”Etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin 
teille annetaan”.  Olen oppinut myös ne-
gatiivisten asioiden kautta, jos ei muuta, 
niin olemaan hiljaa. Hiljaisuus kätkee 
oman salaisuutensa ja se on tärkeä asia 
ihan kaikille ihmisille. Siunausta kaikille 
rakkaille ihmisille, jotka jäävät tänne.

 Seppo Riikonen  

Lammien läksiäisiä vietettiin työntekijäkokouksessa 10.12.2009.
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Perhetyö ja Perhepolku juhli 
l Perjantaina 27.11.09 yhdis-

tyksen Perhepolku-projekti piti 
päätösseminaarin ja Perhetyö juhli 
10-vuotista taivaltaan haikeissa mer-
keissä. Molempien tulevaisuudesta 
ei ollut varmuutta.

Tulevaisuuden epävarmuus ei kuiten-
kaan millään tavalla näkynyt ilmapiirissä 
paitsi siten, että monissa yhteistyöta-
hojen puheenvuoroissa ponnekkaasti 
toivottiin työn jatkumista.

Perhetyö ja Perhepolku olivat saaneet 
kokoon ihailtavan monipuolisen esiin-
tyjäkaartin, josta kaikki seminaareja 
järjestävät tahot mieluusti saisivat ottaa 
oppia! Aamupäivällä oli tanakkaa asiaa 
asiantuntijoiden suulla ja asiakkaan kos-
kettava puheenvuoro,  ja iltapäiväksi oli 
kutsuttu paikalle mm. tanssija ja koomik-
ko kertomaan omilla luovilla tavoillaan 
identiteetistä ja perheessä elämisestä.

Joten tunnetta oli mukana yltäkyllin! 
Iso Kirja neuvoo rakastamaan Jumalaa 
`koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi ja koko voimallasi´. Enkä 
malta olla kysymättä, miksi sitten niin 
monet kristillisetkin seminaarit pyrkivät 
vetoamaan vain mieleen eli ymmärryk-
seen ja jopa pelätään sydämeen ja sieluun 
eli tunteeseen vetoamista? Ihmisen ko-
konaisuus tulisi ottaa huomioon, jotta 
koko ihminen vaikuttuisi ja motivoituisi 
toimintaan.

Perhepolku-projekti

Aamupäivällä projektin Hanna Ky-
tölä, Miia Ala-Rautalahti ja Eira 
Rauhala esittelivät  historiansa huu-
morilla höystetyin kuvin ja selostuksin. 
Luennoitsijoina olivat Riitta Siekkinen  
Lapsi ja perheet Kaste-hankkeesta, Tarja 
Boelius Keski-Suomen ensi- ja turva-
kodin Pidä kiinni -hoitojärjestelmästä 
ja Anneli Pienimäki Sininauhaliitosta. 
Asiakkaan loistavan palautteen työstä 
antoi Taru Kautto. 

Riitta Siekkinen valotti sijaishuollon 
näkökulmasta huostaanotettujen lasten 
biologisten vanhempien tuen tärkeyttä. 
Tutkimustenkin mukaan vanhemmat 

haluavat ja tarvitsevat tukea kriisissä, mitä 
huostaanotto aina on. Tuen antaminen 
kaikille osapuolille antaa mahdollisuudet 
jaettuun vanhemmuuteen, josta hyötyy 
ensisijaisesti lapsi.

Tarja Boelius valitti painokkaasti aikuis-
ten päihdekäyttäytymistä ja kysyi, mihin 
yhteiskuntana olemme joutumassa, kun 
vain 9% kansasta on raittiita. Jantusen 
Esko sanoi puheen jälkeen: `Siinäpä oli 
todella hyvä saarna!´ Itse koin samoin. 
Puheen aikana tuli mieleen kaksi eri ti-
lannetta, johon haluan saada Boeliuksen 
julistamaan raittiuden sanomaa. Seura-
kunnat ja kristilliset järjestöt huomio: 
saarnaajan ei tarvitse olla pappi!

Anneli Pienimäki aloitti oman osuu-
tensa siteeraamalla joululaulusta `laps 
hankeen hukkuu, unhoittuu´. Joulun 
lapsen tilalle hän puheessaan asetti päih-
dekotien lapset, jotka ovat vaarassa huk-
kua ja unohtua muiden hankkeiden alle.

Perhetyö

Iltapäivällä oli Perhetyön esittelyn vuo-
ro. Anne Jantunen ja Petri Mäkinen 

valottivat 10-vuotisen Perhetyön historiaa, 
jota Marja Rantanen ehätti paikkamaan 
kertomalla, kuinka ratkaisevan tärkeä rooli 
Helena Simulalla  oli työn alkuvaiheessa. 
Koomikko Mikko Vaismaa vei Terveisiä 
perheestä –esityksessään kuulijoita Jurvan, 
Kurikan, Jämsän ja New Yorkin kautta 
tarkastelemaan lapsiperheen arjen tragiko-
miikkaa. Katulähetyksen entinen toimin-
nanjohtaja Jorma Soini tokaisi puheensa 
aluksi: ”On se kyllä väärin, että joutuu 
puhumaan tollasen Mikon jälkeen…!” 
Jyväskylän Kristillisen Tanssikoulun 
opettaja Maija Pitkänen tanssi Casting 
Crowns –bändin upean kappaleen `Who 
Am I´,  ja tanssinsa lopuksi lähetti lento-
suukon kohti kattoa, ja korkeammalle… 

Jyväskylän Katulähetyksen työntekijä 
Minna Lammi kertoi koskettavasti omaa 
elämäntarinaansa ja kertoi olleensa Perhe-
työn koekaniini: ensimmäinen asiakas 10 
vuotta sitten. Minnan selviytymistarinassa 
uskoontulolla on ollut suurin merkitys. 
Merkittävää on ollut myös se, että hän ei 
ole halunnut poikansa käyvän samoja teitä 
kuin mitä itse on käynyt. 

Perhetyö on Minnalle ollut yksi apu 

Perhetyön työntekijät Miia Ala-Rautalahti, Marja Rantanen, Anne Jantunen ja Petri 
Mäkinen esittelemässä toimintaansa.
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Sirkku Chambers blogi:

Jouluherkku 
Oletko kinkun vai kalkkunan ystävä? 

Voittaako lanttulaatikko imelletyn peru-
nalaatikon? Mitäs pidät lipeäkalasta? Entä 
luumukiisselistä?

Suosittelen jouluruokarepertuaariin 
lisäyksiä tänä jouluna. Ihminen ei elä 
ainoastaan joulukinkusta. Monen mei-
dän sisällä henki on jo henkitoreissaan ja 
huutaa: ”Ruokaa! Tuokaa! Tai muuten:  
kuollaan!”

Kalliomäessä

Kalliomäessä pullakirkon pitäjien ja vä-
hän muidenkin joulujuhlassa pari viikkoa 
sitten opetin väelle laulun. Se oli (uuden 
käännöksen mukaan) Luukas 1:15: ”Hän 
on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja 
väkijuomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta 
asti hän on täynnä Pyhää Henkeä.” Kun 
kysyin, kenestä jae kertoo, ja mistä se löy-
tyy, vastaus tuli heti: ”Johannes Kastajasta! 
Luukkaan evankeliumin luvusta 1!” Kun 
ihmettelin väen raamatuntuntemusta, 
Koluntie 99:n Tapsa sanoi: ”No kun 
me luettiin se Kalliomäessä just eilen! 
Päätettiin lukea yks luku päivässä ja eilen 
aloitettiin!”

Siinä sitten pohdittiin, mitä tuossa ja-
keessa olisi meille, ja Arposuon Pekka 
ehdotti: ”No toi, että ollaan täynnä Pyhää 
Henkeä!” Halusin tarkennusta: ”Ai äidin 
kohdusta asti?”  Pekka totesi: ”No, ei 
ihan sieltä…”

Evankeliumi Luukkaan 
mukaan, 1 luku

Suosittelen siis Luukkaan 1. lukua 
jouluherkuksi. Siinä on 80 jaetta, joten 
sulattelemista riittää kaikille joulunpy-

hille. Ja millaisia jakeita! Dramatiikkaa ei, 
totta vie, puutu! Jos uskonelämä on käynyt 
latteaksi, tästä luvusta voisi saada potkua! 
Siinä seikkailee kaksi enkeliä, kaksi naista 
saa kokea yllätysraskauden, kaksi ihmistä 
täyttyy Pyhällä Hengellä ja profetoi. Yksi 
mies menee kirkkoon (temppeliin) ja tulee 
mykkänä ulos. Ääni palaa vasta, kun mies 
on totellut Jumalaa. Koko seutukunta pu-
huu näistä tapahtumista. Maria, Elisabet, 
Sakarias, Johannes Kastaja-vauva  ja enkeli 
Gabriel ovat luvun päähenkilöitä. 

Oppikoulun 1. tai 2. luokalla Tampe-
reella 70-luvun alussa luokkamme esitti 
koulun joulujuhlassa joulunäytelmän. 
Omaa rooliani en muista, mutta kaunis ja 
herttainen Arja-Leena, jolla oli tummat, 
pitkät hiukset, sopi täydellisesti Mariaksi. 
Kuulen vieläkin korvissani Arja-Leenan 
äänen, kun hän luki Marian kiitosvirrestä 
jakeita 46-48: ”Minun sieluni suuresti ylistää 
Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Juma-
lasta, Vapahtajastani; sillä hän on katsonut 
palvelijattarensa alhaisuuteen…”

Marraskuun alussa tapasin Arja-Leenan 
Tampere-talon käytävillä koulumme 
125-vuotisjuhlissa! Luukas 1 alkoi jälleen 
tulla eloon!

selviytymisessä, ja hän korostaa myös 
aviomiehen avun suurta merkitystä. Hän 
kertoi olleensa sosiaalityön asiakas jo lä-
hes syntymästään alkaen, mutta elämä on 
nyt kuntoutunut siten, että hän on ollut 
Katulähetyksen työntekijä jo syksystä 
2001. Jyväskylän Katulähetyksen toimin-
nanjohtaja Erkki Arvaja huikkasi Minnan 
puheen lomaan: `Kerro nyt Jukastakin 
jotakin!´ Aviomies Jukka Lammi myhäili 
tyytyväisenä kahvipöydän ääressä. Yhdes-
sä he parhaillaan valmistautuvat uusiin, 
vielä avoimiin haasteisiin Pohjanmaalla 
vuodenvaihteen jälkeen.

Vapaan sanan aikana Ari Inkinen  Hel-
singin NMKY:n ehkäisevän päihdetyön 
projektipäällikkö isä-lapsi –hankkeesta 
käytti kiittävän puheenvuoron ja sanoi, 
että Perhetyön ja Perhepolun työntekijät 
ovat olleet `ruohonjuuritasolla innova-
tiivista porukkaa´. Hänen sanojensa mu-

kaan `on todella iso menetys Jyväskylälle 
ja koko Suomelle, jos Perhetyö joudutaan 
ajamaan alas´.

Päivän viimeisen puheenvuoron käytti 
Erkki Arvaja. Hän kertoi olevansa ylpeä 
Katulähetyksestä kuunnellessaan selviy-
tymistarinoita ja kertoi omaa tarinaansa 
päihdekodissa kasvaneesta pojasta mie-
heksi, joka vasta Helsingin NMKY:n 
avioliittoleiriltä sai eväitä omien tuntei-
densa tunnistamiseen ja sitä kautta oman 
avioliittonsa pelastamiseen.

Kiitos Perhetyö ja Perhepolku upeasta 
päivästä! Uutta toivoa tuleville hankkeille!

Sirkku Chambers

Minna Lammi
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        Joulu
Syksyn jälkeen joulu koittaa
monet kellot silloin soittaa.
Loistaa silmät kynttilän
paljon leipoo emännät.

Kuusi tuodaan joulun eillä
tonttuja on paljon teillä.
On hyvin vanha joulupukki 
vanhempi kuin meidän ukki.
Lähellä on joulut pyhät
silloin syödään herkut hyvät.

On hyvän lahjan Luoja suonut
oman Pojan tänne tuonut.
Hiljaisina metsät, pellot,
kuuluu hiljaa joulunkellot.
Hiljaa sataa joululunta,
pukin kanssa tonttukunta.

Pussi painaa pukin selkää,
pienet lapset vähän pelkää.
Kiltit lapset lahjat saa,
laittaa kääröt kuusen taa.

On ihmisillä joulurauha,
ei enää heilu äidin kauha.
On aamusella joulukirkko,
mennään mekin, isä virkko.

Juhani Kotomäki

Torstaina 10.12. Vellikellossa pidetty 
yhdistyksen vuosikokous keräsi yhteen-
sä 56 jäsentä, jotka olivat päättämässä 
vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta ja 
budjetista. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Usko Hintikka.

Budjetti ja toimintasuunnitelma hyväk-
syttiin yksimielisesti halituksen esityksen 
pohjalta. 

Erovuoroisten hallituksen jäsenten valin-
nassa suoritettiin yhteensä neljä äänestystä. 
Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2010 - 
2011 valittiin merikapteeni Rauno Koso-
nen ja jäseniksi päihdetyön ohjaaja Sakari 
Pihlaja, poliisi Timo Pauni ja lähihoitaja 
Alvari Palmi. Yhdistyksen puheenjohta-
jana jatkaa Pekka Arposuo.

Jyväskylän Katulähetys ry
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Viktor Klimenko
Iloa elämään -juhlakonsertti

ma 22.2.2010 klo 18.30
Synergia Areena (Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä)

Ovet avataan 18.00.
Vapaa pääsy. 
Kesto n. 2 tuntia.

Vuosikokouksessa läsnä 56 jäsentä

Vuoden 2009 jäsenkokous pidettiin 
Vellikellossa.
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Vuosikokouksessa läsnä 56 jäsentä

Seppo fotoili kinkun joulupöytään
l Seppo Lindeman, 67 Ensias-

keleesta, osallistui eNTER-projektin 
marraskuussa -09 järjestämään valo-
kuvauskilpailuun, ja omaksi yllätyk-
sekseen korjasi kilpailusta ”pojan” 
kotiin. 

Valokuvauskilpailun aiheena oli Onni. 
Kilpailu oli tarkoitettu Katulähetyksen 
asiakkaille ja työllistetyille henkilöille. 

”Onneksi sain yhteyttä…”

Seppo ei aikonut aluksi osallistua koko 
kilpailuun ja onni aiheena tuntui liian 
haastavalta. ”Tuntui, ettei yksi kuva edes 
riittäisi aiheesta kertomaan”, Seppo muis-
teli. Hän muutti kuitenkin mielensä.  Kuvia 
tuli otettua useita eri vaihtoehtoja, mutta 
voittokuvan hän räpsäytti spontaanista 
hetken mielijohteesta. ”Kaveri koputti 
ovelle ja kysyi onko sulla puheaikaa”, 
Seppo kertoo. ”Lainasin hänelle puhelinta, 
jotta kaveri sai hoidettua asiansa. Ja kuten 
kuvasta välittyy, hetki oli kaverille onnel-
linen”, Seppo myhäilee kinkun tuoksu 
jo nenussa. Kuvalle Seppo antoi nimen 
”Onneksi sain yhteyttä…”. 

Kilpailun tuomaristoon kuva teki vaiku-
tuksen viiden muun osallistuneen joukos-
ta. Sepon kuva herätti paljon keskustelua. 
Tuomaristo kommentoi voittajakuvaa 
seuraavasti: ”Kuva ja teksti ovat toimiva 
kokonaisuus, joka jättää kuitenkin tulkin-
nan varaa”. ”Yksinäisyydessä parasta on 
saada yhteys”. ”Herätti monenlaisia aja-
tuksia ystävyydestä ja sen merkityksestä”.

Erityismaininta luontokuvasta 
Maaret Chanthille

Tuomaristo myönsi vielä erityismai-
ninnan luontokuvasta Maaret Chanthille 
Salmirannasta. Maaret oli 

aristo kommentoi seuraavasti: ”Kuvasta 
välittyy rauha, jonka myös katsoja voi ku-
vaajan lisäksi kokea omaksi onnekseen”.

Arvovaltaisessa tuomaristossa olivat 
Usko Hintikka (Ekocenter päällikkö), 
Kaija Partanen (eNTER-projekti), Simo 
Peteri (JAO, kouluttaja) ja Jaana Ketomäki 
(Exit-projekti).

Valokuvauskilpailu

”Laita  vielä siihen juttuun, että kiitokset 
Tomille eNTER-projektista, kun antoi 
kameraa lainaksi, jotta voisin kilpailuun 
osallistua”, Seppo huikkaa haastattelus-
ta lähtiessään potkan paistolämpötilaa 
miettien.

Käy katsomassa osallistuneet valokuvat 
selityksineen ja kommentteineen eNTER-
projektin kotisivuilta tapahtumista (www.
jyvaskylankatulahetys.fi/enter).

Teksti ja Seppo Lindemanin kuva: 
Tomi Montonen

”Onneksi sain yhteyttä…”

Voittajan Seppo Lindemanin on  
on helppo hymyillä.
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Näkyykö uudistuminen yhdistyksen toiminnassa?

Nettigallup 2007-2009

Terveiset The Global Leadeship Summit 
koulutuksesta, joka pidettiin Jyväskylässä 
13.-14.11-09.  Koulutuksessa oli mukana 
lähes 200 osanottajaa. Katulähetyksestä 
oli mukana yhteensä 15 työntekijää ja 
hallituksen jäsentä. GLS-koulutus on maa-
ilmanlaajuinen johtajuuskoulutus, joka 
toteutettiin tänä vuonna yli 50 maassa. 
Suomessa koulutus tapahtui Helsingissä, 
Vaasassa ja Jyväskylässä. 

Kaksipäiväinen koulutus oli todella 
antoisa. Maailman huippujohtajat ker-
toivat videolta elämästään ja suhteestaan 
johtajuuteen ja Jumalaan. Todelliset 
johtajat eivät odota täydellistä hetkeä tai 
oikeaa tilannetta käyttääkseen lahjojaan.  
Sen sijaan he näkevät tilaisuuksia tarttua 
toimeen, palvella toisia ja edistää Jumalan 
valtakunnan asiaa. 

Parhaat johtajat eivät myöskään odota 
läpimurtohetkiä parantaakseen johtaja-
taitojaan. He etsivät alati keinoja avartaa 
ajatteluaan, laajentaa näkökenttäänsä ja 
tehdä tilaa sydämeensä, sillä he tietävät, 
että kestävin prosessi syntyy, kun jatku-
vasti pyrkii tasaiseen panostukseen.

Koulutus oli upea ja syvällinen  ko-
kemus. Eväitä saatiin myös muillekin 
jaettavaksi. Me saimme itkeä ja nauraa. 
Evankeliumi  tuli hienosti esille jokaisessa 
”rupeamassa”.  Jumalan ja Pyhän Hengen 
kosketus oli konkreettinen. Tuskin kukaan 
jäi ilman minkäänlaista kosketusta.  Niin 

paljon koulutus antoi, että soisin sen jo-
kaiselle katulähetysläiselle.

Alustavan suunnitelman mukaan tar-
koituksena on järjestää kyseinen GLS-
koulutus keväällä 2010 omin voimin Ka-
tulähetyksen työntekijöille ja hallituksen 
jäsenille.

Erkki Arvaja

Johtajuus muutoksessa

Katulähetyksen työntekijät GLS-seminaarissa Jyväskylässä.
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l Asunnottomien yön tilaisuus 
järjestettiin Kalliomäessä lauantaina 
18.10. Tilaisuus onnistui yli odotus-
ten. 

Kodassa tarkoitettu tilaisuus jouduttiin 
siirtämään päiväkeskukseen suuren osal-
listujajoukon takia. Porukkaa oli koolla 
ainakin 50 henkeä.

Kiitos Liisalle, Sirkka-Liisalle, Mialle. 
Arille, Mikalle jne, jotka olivat toteutta-
massa hienoa, yhteisöllistä katulähetyksen 
esittelyä vierailijoille. Kiitos myös asuk-
kaille ja puheenvuoron käyttäjille, jotka 
toivat hyvin esille asunnottomuuden tun-
teet ja karun todellisuuden, kun aamulla 
herää milloin mistäkin ja joutuu aamusta 
toiseen pohtimaan, missä seuraavan yön 
nukkuu.

Lämminhenkinen tilaisuus aloitettiin 
Rahkosen lauluesityksellä. Liisa Saar-
niavaara toivotti vierailijat tervetulleeksi 
ja hoiti rutinoidun hienosti juonnon. 
Yksikön vastaava työntekijä Sirkka-Liisa 
Puoliväli kertoi syvällisesti työnsä tunte-
muksia ja antoi hyvän selonteon yhdistyk-
sen toiminnasta. Toiminnanjohtaja Erkki 
Arvja täydensi kokonaisuutta ja Mia Val-
keinen valotti huumenuorten parissa teh-
tävää työtä puhuttelevasti. Tämän jälkeen 
kuultiin asukkaiden kiitospuheenvuoroja 
siitä, miten Katulähetys on heitä auttanut.

Paikallispolitiikot mukana

Paikallispolitiikoista oli läsnä Terhi Pul-
li (KOK), Aimo Asikainen (Keskusta), 
Kari Kuusijoki (SDP) ja Kauko Tuu-
painen (PS). He antoivat Katulähetykselle 
upeasti tunnustusta ja olivat tyytyväisiä 
toimintaamme.  

Tulipa paikalle Keskisuomalaisen leh-
tijutun luettuaan pitkäaikaisasunnoton 
kaveri, joka on asustanut usean vuoden 
asuntovaunussa. Hänen kanssaan saatiin 
sovittua jatkotapaamiset asunnon järjes-
tämiseksi. 

Myös yksi pitkäaikaistyötön tuli tarjoa-
maan työpanostaan yhdistyksen johonkin 
yksikköön illan puheiden johdosta.

Tästä on hyvä jatkaa, saamme olla iloisia 
ja ylpeitä upeista työtovereista ja Katulä-
hetyksestä.

Erkki Arvaja

Asunnottomien yö 18.10. Kalliomäessä

Savusaunan jälkeen osanottajat kahvitettiin.

Kauko Tuupainen (PS) otti kantaa asunnottomuuden poistamiseen.

Tapio Hirsjärven puheenvuorosta välittyi kiitollisuus Katulähetyksen toiminnasta.
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Jyväskylän 
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442

www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

 Toimitus
 Erkki Arvaja, Markku Leinonen 
 Esko Jantunen ja Seppo Riikonen

Seuraava tiedotuslehti 
1/2010 ilmestyy 
15. päivänä helmikuuta. 

Aineistot lehteen 31.1.2010 
mennessä, Kankitie 10, 40320 
Jyväskylä tai 
erkki.arvaja@kolumbus.fi
seppo.riikonen@jyvaskylan-
katulahetys.fi

Kantakaa 
toistenne 

kuormia, ja niin 
te täytätte 

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

GALLELA OY

Tikkutehtaantie 2 
40800 Vaajakoski
Puh. 010 5858 260 

4m.fi

PULLAKIRKOT

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

Kutsu

Joulun evankeliumi
SANOIN JA SÄVELIN

Laulutaiteilija Viktor Klimenko

Jyväskylän Katulähetyksen vieraana

Huhtasuon kirkossa 17.12.2008 klo 10.00

Ohjelma
Juonto: Esko Jantunen

Yhteislaulu
Tervehdyssanat: Talouspäällikkö Erja Moisio

Kauneimmat Joululaulut konsertti: Viktor Klimenko
Joulusaarna: Pastori Mauri Tervonen 

Siunaus: Sirkku Chambers
Joulukahvit: seurakuntasalissa

Ystävällisesti
kutsumme kaikki työmme ystävät, yhteistyökumppanit, työntekijät

ja asiakkaat perheineen yhteiseen Joulujuhlaamme

Ilmoittautumiset 5.12.08 mennessä:

Jyväskylän Katulähetyksen hallinto 040 547 6053 tai
email: esko.jantunen@jyvaskylankatulahetys.fi

TERVETULOA KATULÄHETYKSEN 
JOULUKIRKKOTILAISUUTEEN!

JOULUN EVANKELIUMI 
SANOIN JA SÄVELIN

Laulutaiteilija Viktor Klimenko 
Jyväskylän Katulähetyksen vieraana. 

Huhtasuon kirkossa
17.12.2009 klo 10.00 

Ohjelma: 
Juonto: Esko Jantunen
Yhteislaulu
Tervehdyssanat:
talouspäällikkö Erja Moisio
Kauneimmat Joululaulut konsertti: 
Viktor Klimenko
Joulusaarna: 
Pastori Mauri Tervonen
Yhteinen kiitosvirsi: Viktor Klimenko
Siunaus: Sirkku Chambers

Joulukahvit: seurakuntasalissa

Ystävällisesti kutsumme kaikki työmme ystävät,
yhteistyökumppanit, työntekijät ja asiakkaat perheineen 
yhteiseen Joulujuhlaamme!


