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Pullakirkot

Ensiaskel
sunnuntaisin klo 11.30

17.2. Mikko Hokkanen
24.2 Kari Virtanen
3.3. Riitta Selin
10.3. Sirkka-Liisa Laakkonen
17.3. Mikko Hokkanen
24.3. Kari Virtanen
31.3. Aarre Manninen
7.4. Jussi Jalkanen
14.4. Sirkka-Liisa Laakkonen
21.4. Riitta Lampila
28.4. Kari Virtanen

Nurmela
tiistaisin klo 18

19.2. Mikko Hokkanen
26.2 Mikko Hokkanen
5.3. Kari Virtanen
12.3. Sirkka-Liisa Laakkonen
19.3. Mikko Hokkanen
26.3. Mikko Hokkanen
2.4. Kari Virtanen
9.4. Mikko Hokkanen
16.4. Sirkka-Liisa Laakkonen
23.4. Jarmo Tapper
30.4. Mikko Hokkanen

Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30

24.2. Jarmo Tapper
26.2. klo 18 Hengellinen tilaisuus,
Armi Hintikka
3.3. Mikko Hokkanen
10.3. Päivi Tapper
17.3. Kari Virtanen
24.3. Jarmo Tapper
7.4. Jussi Jalkanen
21.4. Riitta Lampila

Kalliomäki

19.2. klo 19 Hengellinen tilaisuus,
Raimo Oksa, musiikkia, kahvit

� Toimitus
Erkki Arvaja
Eero Tolvanen
Jarmo Laakkonen

Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
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sähköposti:
erkki.arvaja@kanetti.com
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Ensi vuonna Jyväskylän Katulä-
hetys ry. viettää 50 vuotisjuhliaan.
Tänä vuonna yhdistyksen palveluk-
sessa on 17 vakinaista työntekijää ja
toistakymmentä puolimatkankotien
vastuunkantajaa ja projektityönteki-
jää. Tämän lisäksi  lähes 60 henkilöä
on yhdistelmätuella palkattua.

Yhdistyksemme toimii kristillisellä
pohjalla. Se on yleishyödyllinen, voit-
toa tavoittelematon yhdistys. Yhdis-
tyksen periaatteena on syventää rait-
tiusvakaumusta, sosiaalista- ja kris-
tillistä ajattelutapaa, sekä auttaa huu-
me- ja päihdeongelmaisia ja vanki-
lasta vapautuvia heidän ongelmissaan.

Auttamisprosessiin  sisältyvät hen-
gellinen toiminta, eri-ikäisten päihde-
ongelmaisten asuttaminen, perheiden
ja nuorten auttaminen sekä pitkäai-
kaistyöttömien työllistäminen yhdis-
tyksen eri yksiköissä.

Yhdistyksen tavoitteena on kehit-
tää työntekijöidensä ammattitaitoa
niin, että se on kilpailukykyinen vas-
taaviin organisaatioihin.

Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on
ollut löytää  yhdistyksen toiminnalle
arvot, joita jokainen työntekijä kunni-
oittaa ja soveltaa omaan työhönsä.

Yhteisten arvojen laatiminen to-
teutettiin työminesteriön rahoittamas-
sa työnohjauksessa, jonka vetäjänä
on toiminut Tampereen  Sininauhalii-
ton toiminnanjohtaja Juhani Räsänen.
Katulähetyksen työntekijät laativat
oman arvomaailman pohjalta yhteen-
sä 10 arvoa, joita jokainen työntekijä
sitoutui noudattamaan omassa työs-
sään.

Työntekijät kirjasivat seuraavat ar-
vot.

1. Sitoutuminen
2. Luottamuksellisuus
3. Kunnioittaminen
4. Avoimuus
5. Koskemattomuus
6. Tasa-arvoisuus
7. Oikeudenmukaisuus
8. Vastuullisuus
9. Perusteltavuus
10. Armollisuus

erkki.arvaja@kanetti.com

Yhteisesti työntekijät sopivat, että
he haluavat pitää työssään arvossa
erityisesti edellä mainittuja arvoja.

Arvokeskustelussa koettiin tär-
keäksi, että yhteisesti  sitoudutaan
auttamaan lähimmäisiämme. Erityi-
sen tärkeänä koettiin sitoutuminen
työhön, luottamuksellisuus ja toinen
toistemme kunnioittaminen.

Avoimuus ja koskemattomuus oli-
vat myös niin tärkeitä, että ne mainit-
tiin viiden tärkeimmän arvon joukos-
sa. Päihdetyössä avoimuus on tärkeä
juuri siksi, että uskalletaan puhua,
tunnistetaan tunteet ja luottamme toi-
siimme.

Tietenkään  emme voi unohtaa,
että tasa-arvoisuus ja oikeudenmu-
kaisuus ovat aina tärkeitä arvoja pe-
russarvojen listalla.

Rukouksemme on, että arvovalin-
nat voisivat näkyä entistä enemmän
yhdistyksen työssä.
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� Kuluvan vuoden tammikuun 7.
päivänä aloittivat Jyväskylän
Katulähetyksen  EkoCenterissä
työnsä reippaat uudet
romaninuoret; Tenho, Leif, Soraia,
Marutzella, Ramona, Merette,
Miretta, ja Birgitta.  Heidät on
tukityöllistetty kahden,  kolmen
kuukauden työsuhteisiin.

Leikkaamossa työskentelevät Ramo-
na, Marutzella ja Mirette.

”Koulupohjani on peruskoulu ja lu-
kio. Tulevaisuudessa haluan lähihoitaj-
aksi. Koen työni ihan mukavana; mutta
se saisi alkaa myöhempään kellonaikaan!
Työssäni on mukavaa se, että tapaan
paljon ihmisiä. Haluaisin saada pidempi-
aikaisen työn, mutta tukityöllistettynä
työsuhteeni on valitettavasti lyhyt! Ehkä
huonona puolena voisin mainita sen, että
tekstiileistä tulee ihottumaa, ynnä muita
kauneuden haittapuolia!”, Ramano arvi-
oi.

Marutzellankin tavoitteena on valmis-
tua joskus lähihoitajaksi.

”Koen työni erittäin myönteisenä; on
erittäin hyvä asia, että ihmiset kierrättä-
vät! Pätkätyöllistämisen hyvänä puole-
na näen sen, että se auttaa ihmisiä al-
kuun, ja myös sen, että siinä kokeillaan,
sopiiko työ ihmiselle.

"Määräaikaistyön huonona puolena
koen sen, ettei kerkeä tottua töihin mää-
räaikaisella sopimuksella", Marutzella
pohtii.

Mirette pitää yllä haavetta valmistua
joskus psykologiksi.

”Työ on mukavaa, mutta pölystä tah-

too tulla vähän ihottumaa. Onneksi tämä
on pätkätyötä, joten tätä ei tarvitse tehdä
niin kovin pitkään”, Mirette lohduttau-
tuu.

Valkoisessa hallissa EkoCenterissä
töitä paiskii Tenho.

”Tästä hommasta saa hyvän palkan,
ja ennen kaikkea tunteen siitä, että saan
jotakin aikaan. Tällaisen pätkätyön pitäi-
si kestää vähintään puoli vuotta”, Tenho
esittää toiveenaan.

Vieressä työskentelevä Leif tahtoisi
aloittaa ensi syksynä ammattikoulussa
autoalan opinnot.

”Koen tämän työn olevan harjoitusta
tulevaisuuden töihini. Katulähetyksen
tiedän auttavan nuoria, syrjäytyneitä, ja
alkoholisteja. Lyhyen työsuhteen ansi-
osta pääsen välillä lepäämään ennen am-
mattikoulun alkamista”, Leif kertoo.

Työnjohtaja Aulis Alanko laskee, että
Katulähetyksessä on tällä hetkellä töis-
sä 13 romania

”Nämä romaninuoret on työllistetty
yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaa-
litoimen kautta. Heidät on työllistetty
määräajaksi; kahden - kolmen kuukau-
den työsuhteeseen. Sosiaalitoimi on teh-
nyt valinnan työllistettävistä romaninuo-
rista.  Heidän työaikansa on sama kuin
muilla; kuusi ja puoli tuntia päivässä. Eco
Centerin lisäksi myös Päättymättömässä
Tarinassa on romaninuoria töissä. Jy-
väskylän Katulähetys on, ainakin näillä

näkymin, ainoa yhteistyötaho, mikä on
ottanut töihin romaneja. Itse näen haas-
teellisena tehtävänä nämä romaninuoret
ja kouluttamattomat, joilla ei ole visioita,
mihin he suuntautuisivat; siksi tähän
koetetaan rakentaa erillisohjelmaa.

Yhteistyötä ovat tehneet keskenään
romanityöntekijät Kyösti Florin, Armas
Hagert, työvoimahallinto, Tekevä-sää-
tiö, ja Jaiko”, Aulis Alanko toteaa hyväk-
si kokemastaan hankkeesta..

Aulikselle romanit  tulivat tutuksi jo
lapsuudessa, jolloin hänellä oli romani-
kavereita ja hän on ollut paljon tekemisis-
sä ”tummien” kanssa ja nähnyt romanien
kiertolaisuuden paikasta toiseen, hevos-
kieseillä…

”Monet lapsuuteni tutuista romaniys-
tävistäni ovat monet kouluttautuneet ja
sijoittuneet hyviin tehtäviin yhteiskun-
nassa! Edellytyksiä siis romaneilta löy-
tyy, jos vain on hyvää tahtoa”, työnjoh-
taja Aulis Alanko sanoo kokemuksesta
rohkaistuneena..

Romanien työllistämisessä haetaan
heille tulevaisuutta, elämän hallintaa,
koulutusta, ja työtä.

Romaninuorten kohdalla kokeiltiin niin
sanottua työnhakuvalmennusta edelli-
sen kerran viime vuoden alussa. Tämä
valmennuskurssin  onnistuttua yli odo-
tusten työvoimahallinto oli halukas jat-
kamaan.

Erkki Hänninen
Maru ja Ramona ovat tyytyväisiä työhön-
sä.

Romanien työllistämisessä haetaan heille tulevaisuutta ja elämän hallintaa.
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� Jyväskylän katulähetyksen
kaupungin työllistämiskiintiössä on
tälle vuodelle 49 henkilön kiintiö,
jossa viimevuotiseen on lisäystä
seitsemän henkilöä.

Eco Centerin työnjohtaja Aulis Alan-
ko on lisäyksestä huolimatta huolestu-
neen oloinen. ”Viime vuoden marraskuus-
ta lähtien meillä on työhön osoituksia
hirveän vähän. Pakko on kysyä, missä
työllistettävät oikein luuraavat. Yksi puoli
tässä asiassa on varmaan se, että tämä
vuoden alku on ruuhkahuippua, joten
työvoimahallinto on näissä asioissa nyt
täystyöllistetty. Toinen on sitten se, että
moni laskee kotona tarkkaan, kannattaa-
ko lähteä työllistämistuilla töihin, kun
asumistuki ja toimeentulotuki samalla vä-
henevät”, Aulis Alanko vastaa sutjak-
kaasti itse asettamaansa kysymykseen.

Aulis Alanko ymmärtää niitä, jotka
tekevät laskelmia. Taloudellinen puoli on
aina työnteon motiivina kärkisijoilla. Ul-
kopuolinen ei itselleen vieraaseen hant-
tihommiin edes helposti syty.

”Nyt, kun meillä  oli valvojien paikat
auki, niin kaikkein  eniten me saatiin ha-
lukkaita talon sisältä eli Katulähetyksen
asumisyksiköistä. Yleensä tämä on mo-
nen vuoden prosessi, että meille alun

perin päihdeongelmaisena tullut kasvaa
valvojan tehtäviin. Meillä  on askelma-
projekti ja siinä vuosien varrella edetes-
sään kaveri ehtii jo näyttää luonteensa ja
kykynsä. Päihdeongelma taustallaan ka-
veri tietää vielä kaikki näihin kuvioihin
kuuluvat kotkotukset, eikä valvojan teh-
tävä periaatteessa niin kovin vaikea ole.
Kokemukseni on, että talon sisällä kas-
vanut suoriutuu tehtävistään paremmin
kuin täysin ulkoa päin tullut”, Aulis Alan-
ko kuvailee.

Vaikeinta on löytää Eco Centeriin ky-
keneviä sekatyöntekijöitä, jotka osallis-
tuvat tuotantoon, leikkuuseen, lajitteluun
ja  varastointiin.. Erityistaitoja nämä työt
eivät kuitenkaan vaadi, vaan töihin tart-
tuva kyllä niissä hyvin myös pärjää. Eri-
tyisen hyvin sen sijaan vetää Päättymät-
tömän Tarinan nuorisotalon valvojan
tehtävät, joihin halukkaita on aina riittä-
västi.

Jos työllistämistuilla ei töitä saada kun-
nolla tehtyä, on pakko pohtia vakinaisen
henkilökunnan lisäämistä.

”Työnjohdossa meillä on nyt kolme
vakinaista henkilöä. Viime aikoina on kyl-
läkin mietitty,  että kiintiöön olisi hyvä
saada kaksi työnsuunnittelijaa, jotta vaih-
tuvuus vähenisi, eikä aina tarvitsisi uu-
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sia ihmisiä opettaa; se on lopulta aika
rassaavaa”, Aulis Alanko kuvailee.

Päihdeongelmaisille  työllistetyille
miehellä sen sijaan riittää kärsivällisyyt-
tä. Hän näyttää oppineen sen läksyn,
että retkahtaminen kuuluu alkoholismiin.

”Keskeyttämisprosentti meidän hom-
missa päihteiden takia on käytännössä
nolla, sillä irtisanomisia me emme harras-
ta. Lopputili tulee vasta aivan äärimmäi-
sessä tapauksessa. Jos joku juo, niin se
on ennen kaikkea hänen ongelmansa,
mutta meillä on hänelle kuittenkin aina
paikka tulla takaisin töihin. Viime vuoden
tilaston mukaan rokulit ajoittuvat kyllä-
kin meidän parhaimpaan sesonkiaikaan.
Viime vuoden aikana keskimääräinen ro-
kuliprosentti oli 51 ja sairaslomia koko
määrästä 11, eivätkä tällaiset luvut ole
mielestäni mitään päätä huimaavia”, Aulis
Alanko kuvailee myötämielisesti.

Uudistuksia viime vuotiseen työllis-
tämiskäytäntöön on monia. Erityisen tyy-
tyväinen Alanko on siitä, että yhdistel-
mätuella voidaan palkata hyvin työsken-
televät ihmiset  kahdeksi vuodeksi. Jy-
väskylän kaupungin virkamieskoneisto
on tunnustanut Katulähetyksen työn
arvon ja on valmis tukemaan sen työl-
listämisohjelmaa.

Työllistämiskiintiö huomioonittaen Jyväskylän Katulähetyksen palkkalistoilla on lähes 90 työntekijää.
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� Jyväskylän Katulähetys ry ei
saanut mitään Pietarin kalansaalista
anottuaan Raha-
automaattiyhdistykseltä  toiminta-
avustusta kuluneelle vuodelle.
Monet tärkeät kohteet jäivät
odottamaan seuraavaa jakoa.
Kuitenkin kolme kohdetta
kelpasiRAY:n herrojen raha-
avustuksia syynäävien silmien alla.

Rahaa ehdotettiin annettavaksi uutu-
kaiseen Linkki-miesprojektiin, Nuorten
päihteidenkäyttäjien tuki- ja päiväkes-
kustoimintaan Päättymättömässä Tari-
nassa ja etsivään nuorisotyöhön lähiöis-
sä.

Raha-automaattiyhdistys ehdottaa 30
000 euroa projektityöntekijän palkkauk-
seen Linkki-miesprojektiin. Hanketta al-
kaa käynnistää helmikuun alussa yhdis-
tyksen isännöimässä Melting Pot Koto-
kahvilassa aikaisemmin toiminut Pekka
Niemi. Projekti pyrkii edistämään raitti-
us- ja päihdehuoltoa ja sen toimintaluok-
kana on koulutus ja tiedotus.

Nuorten päihteidenkäyttäjien tuki- ja
päiväkeskustoimintaan Päättymätön Ta-
rina sai 55 000 euroa, joka varmistaa työn-
tekijöiden palkkauksen. Avustuksen al-
kamisvuosi oli jo 1998, joten jo useita
vuosia toiminnan jatkuminen on ollut
RAY:n käsissä. Rahaa tuli lähes tulkoon
se, mitä toivottiin. Etsivään työhön lähi-
öissä haettiin 59 000 euroa ja saatiin 42
000 euroa Avustus käytetään tukihenki-
lö- ja vapaaehtoistoimintaan.

Kiitollisuutta myönnetyistä avustuk-
sista himmensivät lukuisat pettymykset.
Tessio Backan hoitokodin lisärakennuk-
sen perustamismenoihin ei saatu senttiä-
kään ja näppejään nuolemaan jäivät niin
nuorisotalon peruskorjaus kuin nuoriso-
talolle kaavailtu pienoisbussin hankki-
minenkin. Yhdistyksen hallituksessa ja
joillakin työntekijöillä on ollut työnäkyä
aloittaa naisten kristillinen hoitokotitoi-
minta Vesangan Nurmelassa,  mutta hoi-
tokodin remonttianomus samoin kuin
samaan tarkoitukseen esitetty perusta-
misavustus eivät saaneet RAY:n päättä-
jien sydämiä heltymään. Myllyjärven
päiväkeskuksen hankintaan ja peruskor-
jaukseen ja maahanmuuttajanaisten Ar-
jen ABC-projektiinkaan ei tällä kertaa
saatu yhtään mitään.
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Erityisesti huumeiden torjuntaan ha-
lutaan maassamme nyt panostaa, sillä
tähän työmuotoon RAY kaksinkertais-
taa ehdottomansa avustussumman.
Huumeiden vastustamiseen tarjotaan nyt
8,8 miljoonaa euroa eli noin 52 miljoonaa
markkaa. Summa on lähes kaksinkertai-
nen kuluvaan vuoteen verrattuna.

Päihdeongelmaisten äitien hoidon ke-
hittämiseen on varattu yli kolme miljoo-
naa euroa. RAY:n avustuspolitiikassa
heijastuvat entistä selvemmin uudet so-
siaaliset ja terveydelliset ongelmat. Huu-
metyön ohella mm. mielenterveyssekto-
rin kohteisiin suunnataan yhä enemmän
raha-automaattivaroja. Myös maahan-
muuttajien kotouttamiseen, väkivallan eh-
käisyyn sekä lasten ja nuorten psykiatri-
aan myönnetään kokeilu- ja kehittämisa-
vustuksia aikaisempaa runsaammin.

Kolmannelle sektorille
avustuksia yhteensä

279,5 milj. euroa

Avustuksia kolmannelle sektorille eh-
dotettiin  kaikkiaan 279,5 miljoonaa euroa
RAY:n hallituksen puheenjohtajalta, kan-
sanedustaja Jukka Vihriälältä lohkesi ru-
tosti myötätuntoa kolmannen sektorin
toimijoille hänen puhuessaan avustus-
ehdotukset paljastaneessa tilaisuudes-
sa.

“Mikäli nykyisen kilpailulainsäädän-

nön puitteissa ei kyetä riittävästi otta-
maan huomioon apua tarvitsevien ihmis-
ten näkökulmaa, on sosiaali- ja terveys-
alalle luotava omat kilpailusäännöt, jotta
yleishyödyllinen kolmas sektori voi jat-
kossakin tuottaa palveluita täydentä-
mään julkisen sektorin palvelutarjontaa”,
Vihriälä totesi vaatien samalla pitkäjän-
teisyyttä kolmannen sektorin rahoituk-
seen.

Rayn tilikauden voitto jaetaan vuosit-
tain avustuksina yleishyödyllisille ja oi-
keuskelpoisille sosiaali- ja terveysalan
järjestöille. Avustuksilla tuetaan tervey-
den ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-
mistä. Avustustoiminnan painoalueina
korostetaan entistä voimakkaammin avun
ja tuen turvaamista niille väestöryhmille
ja perheille, joiden osalle taloudelliset ja
sosiaaliset ongelmat, pitkäaikaisesta työt-
tömyydestä, ylivelkaantumisesta, vam-
maisuudesta, sairastavuudesta sekä ylei-
sestä turvattomuudesta johtuvat ongel-
mat kasaantuvat.

Vuonna 2001 avustuksia myönnettiin
1075 järjestölle yhteensä 1513 miljoonaa
markkaa. Avustuksen piiriin hyväksyt-
tyjä hankkeita, projekteja ja toimintoja
on  2238 kappaletta.

Päättymätön Tarina toimii pitkälti Raha-automaattiyhdistyksen varassa. Tälle
vuodelle yksikölle ehdotetaan 55 000 euroa.
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�  Ajellessani Vesangasta kohti
Jyväskylän torin laidalla olevaa
Kotokahvilaa Radio Dei soittaa
ylistysmusiikkia, jonka tahdissa
Afrikan savannilla varmasti
laitettaisiin jalalla koreasti. Koto-
kahvilan emäntä Pirjo Karim sopisi
hyvin liikkuvaan ylistysryhmään,
silllä hän on yhdistyksen työnteki-
jöistä se, joka toistuvasti ottaa
esille mitä hyvää ja ylistettävää
Jumala on taas tehnyt.

Toisaalta Pirjo sopisi mainiosti myös
kotimaisen elokuvan Armada-laivan kan-
nella kahvilan emäänäksi, sillä hän on
myös puheliaan ystävällinen ja riittävän
topakka lämminhenkisen kahvilan hen-
gettäreksi.

Palkatut työntekijät Kotokahvilassa
saavat puolet Euroopan pakolaisrahas-
tolta työvoimaviranomaisten ja Jyväs-
kylän kaupungin vastatessa loppuku-
luista..

Kotokahvilassa Pirjo tervehtii
juuri  maineensa veroisesti

”Kiitos, hyvää kuuluu. Eilen täällä pi-
dettiin upea kokous, jossa sai taas kokea
Pyhän Hengen elävää läsnäoloa ja yh-
dessä saimme ylistää Jumalaa.”

Eikä Kotokahvilan perustamisestakaan
päästä ihmettelemättä Jumalan ihmeelli-
siä tekoja, sen verran vankasti kaikki on
ollut Korkeammassa kädessä.

”Loppusyksyllä –97 tapasin Glorian
monikulttuurikeskuksessa, jossa olimme
työkokeilussa. Siellä tapasimme eri mais-
ta monenlaisia ihmisiä, ja Glorian kanssa
koettiin kiusalliseksi se, että pakolaisia
siellä ei henkilöinä oikein kohdattu.  Siitä
tuli ajatus matalan kynnyksen kohtaus-
paikasta, jossa olisi kahvila ja joka olisi
poliittisesti ja uskonnollisesi sitoutuma-
ton paikka. Kävin tämän asian kanssa
rukoukseen ja Herralla on ollut aivan
uskomaton johdatus tässä asiassa. Olen
pitänyt siitä aivan päiväkirjaa ja kaikki on
todella mennyt ajallaan aivan ihmeellis-
esti. Nimeksi tuli tämää Melting Pot eli
suomeksi sulatusuuni,  sillä täällä kaikki
ihmiset saavat sulautua mukavasti tois-
tensa seuraan. Katulähetyksen toimin-
nanjohtaja Erkki Arvaja otti meidät siipi-
ensä suojaan ja ensimmäiset neljä kuu-

kautta toimimmekin Katulähetyksen Päät-
tymättömässä Tarinassa. Sitten meidän
rahoitus järjestyi aivan käsittämättömäl-
lä tavalla ja vuonna 200 joulukuun viimei-
senä päivänä aloitimme sitten virallisesti
täällä Kotokahvilassa. Kun tämä on ru-
kouksella aloitettu työ, niin arvelimme,
että tästä voisi tulla hieno juttu, mutta
emme koskaan voineet aavistella, että
tämä voisi olla näin upeaa, mitä Herra on
tehnyt”, Pirjo Karim kertoo vuolaaseen
tapaansa.

Yllätysten joukossa on mm. se, että
työministeriö katsoi Kotokahvilan aivan
valtakunnallisestikin pakolaistyössä
ykköshankkeeksi.

Kotokahvilan päätehtävä on auttaa
maahanmuuttajia, lähinnä pakolaisleireil-
tä tulleita, kotiutumaan jyvässeudulle.
Toiminnassa keskitytään kotiuttamislain
ulkopuolella oleviin ulkomaalaisiin. eli jo
n. kolme vuotta Suomessa oleviin. Lain
ulkopuolella tipahtaminen merkitsee hel-
posti syrjäytymistä.

”Haluamme tehdä kokonaisvaltaista,
perhekeskeistä  työtä, sillä jos yksi per-
heestä voi huonosti, niin samalla voi
huonosti koko perhe. Autamme parhaam-
me mukaan kaikkia, sillä esimerkiksi yk-
sinhuoltajaäidit ja vanhukset jäävät hel-
posti yksinäisyyteensä”, Pirjo Karim ker-
too.

Päivät Kotokahvilassa etenevät sen
mukaan, millaisia ihmisiä kahvilaan mil-

loinkin tupsahtaa ja mitä asioita he halu-
avat jakaa.

”Samankaltaisuutta päivissä on aino-
astaan se, että aamulla tulemme tänne
aamukahdeksalta ja  vaihdamme keske-
nämme vähän kuulumisia. Sen jälkeen
päivän kulusta emme tiedä oikeastaan
mitään, se menee niin kuin Herra johdat-
taa. Aina tuntuu hyvältä, jos meille en-
nestään tuntematon tulee meiltä kysele-
mään, olisiko hänelle jotain tehtävää ja
siinä sitten pohdimme millaisia ratkaisuja
hänen elämäänsä ylipäätänsä voisimme
yhdessä löytää. Ketään täältä ei käänny-
tetä eikä lähetetä tyhjin käsin pois. Tämä
on tässä työssä ihanan jännittävää, kun
koskaan ei tiedä millaisia ihmisiä Herra
tänne milloinkin johdattaa”, Pirjo sanoo.

Nopeasti eteenpäin lähtenyt toiminta
ei näytä jarruja vielä tuntevan. Tulevai-
suutta ei ihminen voi tietää, mutta aina-
kin kotokahvilan emäntä odottaa sitä in-
nokkaasti.

”Herra on puhunut, että tämä toiminta
laajenee ja kehittyy tulevaisuudessa niin
paljon, etten uskalla sitä oikein ruveta
ajattelemaankaan. Uskon, että tämä laa-
jenee ja moninkertaistuu nykyisestä toi-
mintamuodostaan. Mitä todennäköisim-
min jokin monikulttuurikeskus ilmaantuu
vielä tähän keskustaan: seurakunnassa
on tullut sellaista profetiaa, että meille
tullaan sellaisen paikkaa vielä tarjoamaan.
Siitä saamme nyt uskossa odotella. Meil-
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Melting Pot, Kotokahvila löytyy helposti Jyväskylän keskustasta, torin laidalta.
Moni piipahtaa tankkaustauolle linja-autoa odotellessaan tai torilla asioidessaan.





lä on huikeat visiot, mutta kun kuljemme
Herran johdatuksessa,  niin asioita voi-
daan kehitellä rauhallisesti ja turvallises-
ti”, Pirjo Karim sanoo äänellä, joka ei jätä
epäilyksille sijaa – jotain merkittävä tulee
tässä työmuodossa vielä tapahtumaan.

”Me täydennämme työllämme viran-
omaistyötä eli kun virallinen taho järjes-
tää koulutuksia ja kurssituksia, niin pa-

kolaiset oppivat asioita teoriassa. Me
tuemme heitä sitten niin, että he pääsevät
arkikieltä ja arkielämän taitojaan myös
käytännössä toteuttamaan”, Pirjo selvit-
tää linkkiä viralliseen tahoon.

Gloria Ashtiani on tullut Suomeen Fi-
lippiineiltä. Gloria on pakolainen, sillä
hän on naimisissa iranilaisen pakolais-
miehen kanssa. Hän ehti olla yhdeksän

vuotta Suomessa ilman erityisen miele-
kästä tekemistä. Pitkä erämaavaellus on
kasvattanut hänestä nyt muiden pako-
laisten auttajan ja tukijan.

”Meillä on paljon ystäviä Afganista-
nista,  Iranista, kurdeja, Kosovosta ja
yksi ystävä Vietnamista. Ymmärrän heitä
mieheni kautta, sillä hänellä ei ole mah-
dollista palata omaan kotimaahansa, eikä
hän ole nähnyt nyt enää moniin, moniin
vuosiin isäänsä ja monia sukulaisiaan.
Sukulaisten ja ystävien  kaipauksen li-
säksi ovat vaikeudet sopeutua suoma-
laiseen, erityislaatuiseen kulttuuriin. On
hyvin vaikea säilyttää omia tapojaan ja
samalla mukautua suomalaiseen yhteis-
kuntaan”, Gloria kertoo.

Filippiiniläisenä Glorialla on avoin suh-
tautuminen eri maiden kansalaisiin. Suo-
malaiset ilmaisevat hyvin hitaasti säsäi-
siä tuntemuksiaan. Gloria Ashtiani on
kuitenkin kokenut, että pitkän tien pääs-
sä odottaa suomalainen, koko elämän
kestävä  ystävyys.

”Meillä kaikilla on toisiltamme paljon
opittavaa, joten tutustuminen kyllä kan-
nattaa” , Gloria toteaa tarkoittaen sanan-
sa niin suomalaisille kuin omiin nurkkiin-
sa kulttuurishokin lamaannuttavaa ulko-
maalaistakin.

Heikki J.O.Leinonen lisäsi nimeensä
muutaman kirjaimen toisista nimistään,
kun Heikki Leinosia näytti elelevän ym-
pärillä vähän liiankin useita. Helmikuun
alusta hän aloitti virallisesti tekemään
projektityötä pakolaismiesten parissa.

”Lapset oppivat koulussa suomen-
kielen ja monet äidit ovat päässeet eteen-
päin Kotokahvilan toiminnan avulla. Minä
lähden nyt solmimaan kontakteja mie-
heen, että hekin oppisivat kieltämme,
löytäisivät vapaa-ajalleen mukavaa teke-
mistä ja pääsisivät myös työelämään.
Parhaillaan käyn läpi paikallisia seura-
kuntia, millaisia harrastuksia sieltä voisi
irrota. Tuossa naapuriseurakunnassa
Siionissa toimii esimerkiksi sellainen ryh-
mä kuin lähetysnikkarit ja siellä  pääsin jo
sopimukseen, että täältä voisin jonkun
miehen heidän piiriinsä ohjata”, Heikki
J.O. Leinonen kertoo työnsä alkuvaiheis-
ta.

Kotokahvilaan astelee Burmasta Suo-
meen saapunut Naimi oppiakseen suo-
men kieltä kotokahvilan väen kanssa ju-
tellessaan.

”Valtaväestöön vähän suomea puhu-
valla ulkomaalaisella ei juuri ole kontak-
teja.  Me autamme tänne tulevia saamaan
Suomessa mielekäs elämä”, Pirjo Karim
toteaa Kotokahvilan työnäystä. Eikö
mielekäs elämä ole lopulta se, jota jokai-
nen ihminen itselleen odottaa?

Kotokahvilan emäntä Pirjo Karim tarjoilee Heikki Leinoselle kupposen kuumaa
aamun alkajaisiksi.

Burmalainen pakolainen Naimia opettelee suomankieleen filippiiniläinen Gloria
Ashtianin opastuksella.
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Meitä helsinkiläisiä oli mukana
p a -

rikymmentä, kun bussi startta-
s i

Annankadun pullakirkolta koh-
ti Hankoa. Suurin osa matkatovereista
oli tuttuja jo monelta yhteiseltä reissulta,
mutta Katulähetyspäivillä en ollut en-
nen ollut. Odotin innolla päiviä.

Minulla oli takana raittiutta yhdeksän
kuukautta, vierellä uskollisin matkakump-
pani, koirani Arttu.

Moni ystävä on tänäkin aikana tippu-
nut kelkasta ja raittiuden kaidalta tieltä.
Muistan ristiä käteni kiitokseen jo en-
nenkuin  meidän Matti, tarkemmin Ko-
nonov, meitä siihen kehottaa. Sitten tar-
varat ja koira majapaikkamme Kairoon ja
kiireellä opistolle avajaisiin.

Päivien teema on "Rakastettu rakas-
tamaan". Sisälle tulee lämmin olo. Vaikka
olen ollut puoli vuotta uskossa, unoh-
dan välillä, että minua todellakin rakaste-
taan tällaisenaan. Sitä kun on niin kauan
kulkenut rakkauden kerjäläisenä ja saa-
nutkin inhimillistä rakkautta, mutta sy-
dän pysynyt tyhjänä.

Viime kesänä se alkoi hitaasti täyttyä.
Rikkinäinen ja arpinenkin, mutta paikka-
ustyö aloitettiin ylhäältä. Ei tarvinnut
kuin pyytää, nostaa kätensä ja yrittää
uskoa ja rukoilla ahkerasti johdatusta.

Sitten ruokalaan ravitsemaan ruumis-
ta ja iloinen yllätys jonossa. Ryhmä jy-
väskyläläisiä. Oli ihana tutustua avoi-
miin ja kannustaviiin ystäviin. Uskovat
ystävät ovat tervetulleita. Ystäväpiiri on
pitänyt vaihtaa juovista uusiin. Ajatus-
maailma muuttuu onneksi koko ajan, kun
parannustyö edistyy minussa, saman-
henkisiä ei löydy hetkessä.

Vaikka päivien ohjelma oli mielenkiin-
toinen ja kaikki hienosti järjestetty, par-
haaksi anniksi jäivät kuitenkin puhelin-
numerot. Ja viestit ovatkin kulkeneet ah-
kerasti. Monta Jyväskylästä tullutta elä-
män ja raamatunviisautta on jaettu niin
pullakirkon naistenryhmässä kuin Han-
gonkadun kuntoutuskeskuksessa toipu-
vien kesken. Ja sitä suurimman rakkau-
den sanomaa on saatu toivottavasti taas
vietyä eteenpäin.

Toivotan kaikille jyväskyläläisille siu-
nattua kevättä ja rukoilen teille voimia
auttajille ja autettaville, niitähän me kaik-
ki olemme vuorotellen.

Evääksi Matteus 18:12-13.
Merja Lahti
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Katulähetystyöhön siunattiin kaikkiaan yhdeksän päihdetyöntekijää. Kuvassam-
me Erkki Arvaja, Arja Liimatainen ja Harri Liimatainen Jyväskylästä.

Katulähetyspäivien teemana oli "Rakastettu rakastamaan".

Päiville osallistui kaikkiaan lähes 250 osanottajaa eri puolilta Suomea. Jyväsky-
län Katulähetystä edusti puheenjohtaja Pekka Arposuon johdolla 32 jäsentä ja
asiakasta.
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Toisin kuin monet suomalaiset ajatte-

levat, on Virossa tehty myös kristillistä
päihdetyötä jo pitkään. Sekin lienee isom-
malle yleisölle uutta, että suomalaiset
ovat olleet monin tavoin mukana heti
Viron uudelleen itsenäistyttyä.

 Viron kristilliseen päihdetyöhön ale-
taan nyt satsaamaan tosissaan ja siitä sai
esimakua noin 50 päihdetyöhön pereh-
tynyttä ja myöskin itse sitä tekevää sa-
tunnaista matkailijaa, jotka viettivät an-
toisat kolme päivää Sininauhaliiton jär-
jestämällä  Sillakaar- projektiin tutustu-
mismatkalla 11-13.2.

Muun muassa Samaria lähetys on ol-
lut Virossa kuta kuinkin uuden itsenäi-
syyden alusta alkaen. Siitä kertoi matka-
laisille Krister Lindberg heti menomat-
kalla pidetyssä aloitusseminaarissa, jos-
sa esiteltiin muutenkin pian alkavaa pro-
jektia. Itse asiassa Kristerin suvulla on
vielä pidemmät siteet Viroon. Hänen iso-
isänsä oli pirtulaivuri ja nyt Krister siis
koittaa korjata hänen jälkiään.

Matka oli tavallaan varaslähtö projek-
tille, sillä varsinaiset paperit virolaisten
osapuolten kanssa allekirjoitetaan maa-
liskuussa Tartossa. Kolmivuotisen pro-
jektin suomalaisena vastuunkantajana
toimii pitkään Viroon yhteydessä ollut
Juhani Haveri Sininauhaliitossa. Hän
toimi myös antoisan matkan johtajana.

Kolmen päivän aikana ennätettiin käy-
dä tutustumassa neljään paikkaan, joista
kaksi sijaitsee Tallinnassa, yksi Tartossa
ja yksi hiukan Tarton ulkopuolella. Kol-
me paikoista oli varsinaisia päihdepaik-
koja ja yksi lapsille tarkoitettu suojakoti.
Johtuen seurueen suuresta koosta ver-
rattuna tutustuttavien paikkojen kokoon,
jäi tutustuminen pakostaankin melko pin-
tapuoliseksi, mutta arvokasta osviittaa
toki saatiin.

Paikoista ei tässä ole mahdollista ker-
toa sen paremmin ja hyvin pintapuolisen
ja lyhyen tutustumisen johdosta ei sii-
hen ole kanttiakaan. Sen verran voi var-
masti valehtelematta kertoa, että ulkoi-
sissakin puitteissa on vielä kovin paljon
korjaamista ja tästä varmasti paras esi-
merkki oli Laevan miesten kristillinen
hoitokoti Tarton maalaiskunnassa. Muis-
sa tutustumispaikoissa ulkoiset puitteet
olivat jo paremmat, mutta ne ovatkin jo
pitkään saaneet ulkomaista apua mm.
Suomesta

Kaiken kaikkiaan ainakin se tuli havai-
tuksi, että aivan samojen ongelmien kans-
sa painitaan Virossa kuin täälläkin. Hoi-
dettavia olisi vähintäänkin riittävästi,
mutta rahan kanssa on aivan toisin päin.
Toki Virossa on vielä tässä suhteessa
paljon tiukempaa kuin täällä. Sosiaali-
huolto on kokonaan toisella tasolla kuin
Suomessa.

Tässä yhteydessä ei ehkä kannata
sen tarkemmin puuttua projektin sisäl-
töön, mutta sen verran siitä voidaan sa-
noa, että sen päätarkoitus on auttaa pai-
kallisia kristillisiä auttajia auttamaan.
Mistään rahansiirroista ei siis ole kysy-
mys.

Kaikkein mielenkiintoisin havainto oli
lienee se, että itsenäisessä Viron päättä-

jät ovat jo kymmenen vuoden aikana
ilmeisesti ainakin osin alkaneet tajuta sen,
missä Suomen päättäjillä on mennyt jo yli
80 vuotta, eikä sitä oikein lopullisesti
vieläkään ole tajuttu.

Niin, että mikähän tämä asia sitten
mahtaa olla?

Kaikessa lyhykäisyydessään se on:
Ilman Jumalan apua ei päihderiippuvuu-
desta juurikaan pystytä toipumaan takai-
sin elämään täysin kansalaisoikeuksin.

Kristillistä päihdetyötä tekevät toki
tämän ovat tienneet jo pitkään, mutta nyt
alkavat päättäjätkin sen tajuta. Toivo-
taan, että se pikku hiljaa alkaa näkyä yhä
konkreettisemmin työn arvostuksessa-
kin.

Ilkka Partanen

Jyväskylästä matkalle osallistuivat mm. Terttu ja Voitto Valkeinen sekä Maija
Jokinen.

Tallinnan kaupunginhallitus on luovuttanut kolmannen sektorin käyttöön päih-
detyön päiväkeskukseksi vanhan rautatieaseman.
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Liisa Saarnivaara-Soini:

Syksyn lopulla myrsky tuiversi kat-
ko- en sähköyhteyksiä. Arkisen elä-
män pyöritys osoittautui tässäkin mie-
lessä erittäin haavoittuvaksi. Lukemat-
tomat perheet joutuivat odottamaan säh-
kön palautumista tuntikausia, jopa usei-
ta päiviä. Yht’äkkiä eläminen pelkistyi
vain perusasioiden ympärille: mistä saa-
da vettä, miten saada talo  pysymään
lämpimänä, miten laittaa ruokaa, miten
pestä itseään ja pyykkiä, käydä tarpeil-
laan…. Riippuvuus sähköstä työ- ja yk-
sityiselämän toiminnoissa tuli rajulla ta-
valla selväksi.  Arki meni uusiksi. Tämän
kirjoittajakin odotteli kuusi tuntia pääs-
täkseen alakerrasta pyörätuolilla kotiin
hissin toimimattomuuden takia.

Puhutaan paljon elämänhallinnan tai-
dosta, kokemuksesta, että ohjaa omaa
elämäänsä. Kuitenkin tämä hallinnan
tunne usein aivan yllättävästi pettää.
Taloon astuukin kutsumaton vieras tai
useitakin yhtä aikaa: sydämen suru (
esim. sairaus,  ero), elon huoli ( esim.
työttömyys, talousvaikeudet, konkurs-
si) ja kuoleman tuska (esim. läheisen
kuolema). Matto vetäistään jalkojen alta.
Entiset turvarakennelmat sortuvat. Ti-
lalle tulee pelko, epävarmuus, ahdistus,
toivottomuus, miten tästä eteenpäin.
”Huusin yhtä huutoa; tuska oli niin kau-
hea.” ”Elämä oli  pimeässä tunnelissa
oloa, vailla valoa”. ”Olin aivan turta,
ikään kuin pystyyn kuollut.” Kapina ja
kiukku  ja ”miksi meille”-kysymykset
myllertävät mieltä. Tunteista taantumuk-
sellisin eli katkeruus uhkaa jämähtää pääl-
le.

Kriisi on yhtä aikaa vaara, syvä uhka
ja myös uuden alun sekä voimavarojen
löytämisen mahdollisuus. Mikä auttaa
selviytymään? Jokaisella on omat pol-

Isän anteeksiantava rakkaus, kun oikein
sattuu sieluun? Otanko itse vastaan ar-
mon, armahdanko toista? Onko siellä ke-
tään, joka kuulee?

Myrskyn silmässä eläessä puhumi-
sen ja kuulluksi tulemisen tarve on usein
valtava.  On tärkeää ja suorastaan pakot-
tavaa puhua tilannetta ulos mielestään.
Ystävän tai ammattiauttajan tai auttavan
puhelimen päivystäjän myötäelävä läs-
näolo  ja kuuntelu auttavat jäsentämään
kaaosta sisimmässä. Jotkut kirjoittavat
tuntemuksiaan ja ajatuksiaan  esim. päi-
väkirjalle. tai piirtävät ja maalaavat sielun
maisemaa. Arkisten rutiinien hoitaminen
sekä työ, toiminta, harrastukset, liikunta
ovat myös merkittäviä tukipilareita. ”Ei
ollut mahdollisuutta jäädä punkan poh-
jalle makaamaan, kun lapsille oli laitetta-
va ruokaa ja muutenkin huushollia hoi-
dettava”, totesi leskeksi jäänyt mies.
”Välillä kävin työmaan vessassa itke-
mässä, kun paine kävi  liian kovaksi,”
kertoi lapsensa huumesekoilusta järkyt-
tynyt äiti. ” Rupesin ryyppäämään, ja
siinä meni melkein vuosi, mutta sitten
ymmärsin, ettei näin voi jatkua.”,  kon-
kurssin läpikäynyt yrittäjä kertoi.

Tosiasiat on ajallaan syytä tunnistaa
ja tunnustaa. Itsesyytökset ja toisten
syyttely houkuttelevat koteloitumaan.
Älä pakota itseäsi ratkaisuihin liian aikai-
sin, varsinkaan tunnekuohun keskellä..
Kuuntele, kun ne  ajallaan selkiintyvät.
Hellittäminen on sen voimattomuuden
myöntämistä, että lopputulos ei ole yksin
omassa vallassani. AA:n tyyneysruko-
us auttaa vaikeassa tilanteessa jokaista:
Mitä minun on hyväksyttävä, jolle en voi
mitään? Mitkä ovat asioita, joihin voin
vaikuttaa? Mitä on jäljellä? Osaanko erot-
taa nämä toisistaan, etten hukkaa voi-
miani turhaan ja väärään osoitteeseen? :

kunsa, aikataulunsa ja tapansa käsitellä
vaikeita tilanteita.. Kriisistä ei ole tietä
entiseen, mutta monta tietä uuteen. Tun-
teita( viha, pelko, suru) ei  tule moralisoi-
da. Kaikki tunteet ovat yhtä arvokkaita,
myös vaikeat.. Ne kertovat, mikä meille on
tärkeää. Uskallus kuunnella itseään poh-
jamutia myöten  pienentää vaaraa  vajota
raastavaan masennukseen. Minkä varas-
sa elämäni lopultakin on? Oikeastaan
kaikki, mikä voidaan ottaa meiltä pois,
tekee elämämme varsin epävarmaksi. Ter-
veys, työ, raha, puoliso, lapset, ystävät,
tavarat ja muu omaisuus ovat esimerkke-
jä  siitä, että hallinnan mahdollisuus on
hyvin rajallista. Kuitenkin kaiken tämän
rosoisuuden keskellä meillä on oma hen-
kilökohtainen vastuu elämästämme, jota
ei aikuisiässä voi siirtää kenellekään muul-
le. Kukaan ei voi elää elämäämme puoles-
tamme eikä ottaa kipua pois meiltä. Psyyk-
kinen työ on tehtävä  itse. Esim. päihteet
on yritys estää oma välttämätön. pään ja
sydämen työ  Minkä varassa  elän ja
kuolen? Onko kaikki tässä, minkä näen ja
koen vai onko jotain minua korkeampaa?
Uskallanko heittäytyä voimattomana sy-
liin, jota en näe? Mitä on Taivaallisen

Hallitus 2002
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� Yhdistyksen työntekijöiden
vuoden katulähetysläiseksi valitse-
ma Kyösti Florin (41) on herras-
mies parhaasta päästä: kun sisään
astuessa huomautan pölyimurin
hälyssä vaimo-Rositan näköjään
hoitavan talossa siivouspuolen, niin
Kyösti vakuuttelee lempeästi
hymyillen, että tarpeen tullen
hänkin kyllä kotiaskareita tekee.

Hänellä on varaa puhua hyvää itses-
tään, sillä kaikkien kanssa toimeen tule-
vaa diplomaatti-Kyöstiä uskoo mielel-
lään. Tämä mies on rivejä kokoava, eri-
laisten ihmisten kanssa toimeen tuleva ja
kaikessa yhteistä hyvää etsivä. Näillä
eväillä Kyösti teki saman, mikä silloin
tällöin onnistuu automarkkinoilla: uusi
malli nousi suoraan huipulle!

Kyösti on työskennellyt  Katulähe-
tyksessä vuoden ajan projektityönteki-
jänä. Hän on työnohjaaja, jonka palkka-
ukseen eurot tulevat työministeriön kaut-
ta. Aikaa tämä sulavasti käyttäytyvät
mies ei kuitenkaan paljon tarvitse sulat-
taakseen muut ihmiset puolelleen. Kyös-
ti on suorasanainen olematta kuitenkaan
korskea, lempeä ilman mielistelyä ja aja-
tuksella toimeen tarttuva ilman, että hä-
nestä paistaisi kaikkitietävän rooliasu.

Ajatuksia Kyöstillä on muillekin jaet-
tavaksi: osa niistä omassa elämässä kas-
vukivuissa jalostuneita ja osa varmaan
tietopuolisista, lähinnä eheyttämistä kä-
sittelevistä kirjoista, jollainen hänellä on
aina meneillään. Hän haluaa mieluummin
ilmaista itseään kuin jäädä sanattomaksi

”Moni piilottaa lahjojaan huonon it-
setunnon takia, kun vuosikausia on saa-
nut palautetta siitä, ettei olisi mitään.
Näin lahjojakin vähätellään, eikä niitä
oteta käyttöön. Meidän pitäisi katsoa
itseämme niin kuin Jumala meitä katsoo ja
Hän haluaa rakastaa ja arvostaa meitä
yksilöinä – Jumalahan on ne lahjat anta-
nut, eikä varmaan turhaan.”

”Minun lahjani on sosiaalisuus, se
että tulen toimeen ihmisten kanssa. Sit-
ten minulla on laulajan lahja ja sellaisia
hengellisä lahjoja, joiden avulla pystyn
kokoamaan ihmisiä yhteen. Minä yksin-
kertaisesti pidän ihmisistä”, Kyösti luet-
telee kysyttäessä, vaikka aluksi hieman
hämmentyykin harvoin esitettyä itsear-
viointikysymystä.

Kyösti tunnustaa, että hänellä on vuo-
sien tie siihen eheytymiseen, jonka tur-

tenkodin johtajana ja linja-autonkuljet-
tajana. Kotimaiselta koulutukseltaan
Kyösti on palomies,  mutta Kanadasta
hän on hankkinut myös teologian kandi-
daatin paperit. Raamatun tutkimuksesta
pitävänä Kyösti Florin on avoin myös
sille mahdollisuudelle, että hän työsken-
telisi joskus tulevaisuudessa pastorina.

”Nyt koen Katulähetyksen hyvänä
paikkana työskennellä, ihmissuhteet ovat
sulavia ja työympäristö hyvä, jossa tun-
nen, että minua kunnioitetaan”, Kyösti
äityy kehumaan yhdistystä.

Kyöstin vapaa-aika menee kävelylenk-
keilyssä, Raamattua, hengellisiä ja ihmi-
sen kasvuun keskittyviä kirjoja lukemal-
la. Viimeksi häneen vaikutti voimakkaas-
ti Tommy Hellstenin kirja ”Saat kaiken,
mistä luovut”, jonka hän on ehtinyt lukea
jo kolmeen kertaan. Parhaillaan lukupöy-
dällä on ”Kristillisyyden historia”. Kyös-
tin perheeseen kuuluvat vaimon lisäksi
17-vuotias Satu ja 13-vuotias Samuel.
Mikäs on miehellä lueskellessa, kun hän
kokee elävänsä parhaillaan parasta vai-
hetta. Etsivänä hän on elämässään teh-
nyt paljon löytöjä ja tärkeimpänä niistä
hän sanoo olevansa vakuuttunut siitä,
että hän saa levätä Jeesuksen Kristuk-
sen vapauttavassa rakkaudessa. Lopuk-
si Kyösti lataa vuoden katulähetysläise-
nä vuoden iskulauseen.

”Elämä on hyvä seikkailu, johon kan-
nattaa uskaltautua lähtemään mukaan.”

Kyösti Florin mielipuuhassaan: hyvään kristilliseen kirjaan uppoutuneena.

vissa itseään saattaa ilmaista. Kiitollise-
na hän on huomannut, että hänen lahjan-
sa ovat myös voineet tulla seurakunnas-
sa esille.

Vaikka Kyösti ei tee varsinaista päih-
detyötä, niin päihdeongelmaisillekin
Kyöstillä riittää sydäntä.

”Olen kokenut sydämessäni, että juu-
ri tuollaisten ihmisten kanssa Jumala
haluaa olla, rakastaa ja auttaa. Päihde-
riippuvaisten ympärille on lapsuudesta
lähtien rakentunut niin suuri muuri, että
Jumalan rakkaus ja ihmisten auttaminen
kilpistyy siihen muuriin. Heillä on sekoit-
tunut se, kuka on vihollinen ja kuka ystä-
vä. Päihderiippuvaisen suurin tarve on
tästä muurista huolimatta tulla rakaste-
tuksi”, hän sanoo.

Menneisyydestä apua
työnohjaukseen

Työllistettyjen työnohjaajana Kyösti
Florin on saanut Katulähetyksessä ih-
missuhdetaitojaan käyttää. Suurimmaksi
osaksi työnohjaus on ollut elämänhallin-
nan ja itsearvostuksen lisäämistä  varsi-
naisen työnohjauksen jäädessä selvästi
pienemmäksi siivuksi kakusta. Ehkä men-
neisyydessä koetut moninaiset työteh-
tävät auttavat Kyöstiä suhtautumaan
erilaisiin työntekijöiden tasavertaisesti.
Hän on ollut vuosia laulavana evankelis-
tana, seurakunnan vanhimmistossa, las-
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P äivä oli syksyisen har-
   maa,suorastaan alaku-
loinen.

  Linnutkin olivat hiljaa, eivät
suostuneet laulamaan.  Yksi-
näinen mies kuunteli murheis-
saan puiden latvojen humi-
naa ja roikotti päätään, niin
kuin se olisi ollut jokin rauta-
möhkäle hartioiden välissä.
Kannolla istuva murehtiva ha-
vahtui pian askeleiden ääniin,
jotka voimistuivat.  Erämiehe-
nä hän tiesi, että joku oli tulos-
sa.  Hän terävöitti kuuloaan ja
katseli polulle odottaen.  Kul-
kija lähestyi häntä ja tarkkaili
kannolla istuvaa miestä, joka
näytti häiriintyvänsä muuka-
laisen ilmestymisestä.  Hän
pysähtyi ja katseli tovin ääne-
ti ja sanoi vihdoin: - Terve!

Kannolla istuva antoi kat-
seensa kiertää ympäröivää
metsää ennen kuin hän vilkai-
si tunkeilijaa ja murahti hänel-
le:

- Terve, terve!  No mikä
mies sä oot, kun täälläpäin
hiippailet?

Tulija, joka oli kookas ja
harteikas mies, vähintään 185
cm pitkä, kyykistyi murjotta-
jan eteen ja kysäisi:

- Etkö sinä, Jussi, tunne
minua?

- Mistä sä mun nimeni ti-
erät?  En mä oo koskaan sua
nähnyt.  Kuka sä oikein oot?
soperteli

Jussi ihmeissään.
Mies, se tuntematon, joka

ei esitellyt itseään, nousi ylös
ja oikaisi itsensä täyteen pi-
tuuteen

ja virkahti:
- Kuulehan Jussi, minulla

on oikeastaan hyvin tärkeää
asiaa sinulle ja sitä varten olen
tullut tänne metsän pimen-
toon.  Mä tierän, että sua ken-
kuttaa kaikki.  Kotona ei asiat
ole oikealla tolalla, bisnes on
poskellaan ja puiden oksien

Tuntematon tunkeilija, niin
kuin Jussi mielsi puhekump-
paninsa, laski kätensä Jussin
olalle ja sanoi:

- En mä oo mikään juorujen
keräilijä, vaan mä oon tunte-
nut sut hyvin pitkän ajan, vaik-
ket sä olekaan minua tunte-
nut.  Mä muistan ajan, jolloin
sä olit ihan kiva kaveri, mä
tykkäsin susta.  Sä olit reilu,
reipas ja pärjäsit hyvin jalit-
sussa.  Mutta sitten tuli vuo-
det, ne vihaisen nuoren mie-
hen vuodet, jolloin elämä piti
panna, ranttaliksi.  Sö olit vi-
hainen uskovalle äidillesi ja
ärsyttääksesi häntä sä juoksit
pitkäripaisessa kaupassa
enemmän kuin maitokaupas-
sa.  Sellaisia olivat sun villit
vuotesi.

Jussia nolotti ja äänettö-
mänä hän kuunteli elämänsä
tarinaa muukalaisen kertomal-
la.  Hän ei oikein tiennyt sano-
ako mitään tai nostaako itse
kytkintä ja häipyä korven kät-
köön.  Hämmennyksen kes-
kellä hän kuitenkin koki kum-
maa sisäistä tyyneyttä, suut-
tumus ja pettymys oli sulanut
sateen myötä ja itsetuhon aja-
tukset olivat juosseet käpälä-
mäkeen.  Hän kohotti katseen-
sa tuntemattomaan mieheen
ja väsyneenä äänellä sanoi:

- Sellaista se mun elämä on
ollut.  Siihen on mahtunut au-
rinkoa, mutta nyt on raskaat
pilvet elämän yllä.  On paljon
asioita, jotka tekisin toisin,
mutta tehtyä ei saa tekemättö-
mäksi.  Jotkut asiat ovat kuin
tikarin pistoksena sydämellä-
ni, niitä olen yrittänyt juosta
pakoon, mutta niilläkin on ol-
lut juoksevat jalat.

- Jussi, sä oot elämäsi kään-
töpaikalla, jos sä vain haluat.
Koko elämääsi sä et ole vielä
tuhonnut.  Sulia on vielä mo-
nia hyviä vuosia, jos sä tah-
dot.  Mutta siihen on vain yksi

kestävyyttä olet mittaillut mie-
lessäsi.  Niin, se mitä mun piti
sulle sanoa, on hyvin yksin-
kertainen asia, se on sitä, mitä
sä juuri nyt tarvitset.  Jussi,
epäonnistuneenakin sua ra-
kastetaan.

Jussi heilautti turhautu-
neena kättään, pyöritti pää-
tään ja katseli sateen kastele-
maa sientä ja matalalla, hiljai-
sella äänellä puheli:

- Miten joku mua rakastaa?
Muija heitti ulos talosta, pank-
ki uhkailee konkurssilla, ihmi-
set naureskelevat minulle,
suuruuden huilulle haaveili-
jalle ja pienestä pitäen mä oon
ollut toisten tiellä.  Tätäkö se
rakkaus sitten on, tätäkö on
elämä?  Eipä ole hääppöstä ja
säkin höpiset siinä tyhjänpant-
tina rakkaudesta.

Mies naurahti ja raapaisi
korvanlehteään sekä katsoi
Jussia hymyillen:

- Jussi, nyt sä murehdit kun
maailma tuntuu kaatuvan nis-
koillesi, mutta muistelehan
muutamia vuosia taaksepäin.
Silloin sä olit kovaa poikaa,
oikein mahtipontinen uhooja,
jota pienet tuulet eivät kaatai-
si.  Silloin sun kieles oli melko
terävä, sinä heittelit pilkkakir-
veitä kavereillesi, jotka olivat
mielestäsi hurhtaneita, tulleet
hihhulien kokouksissa us-
koon.  Sä nauroit silloin makei-
ta nauruja, mutta nyt on iiau-
ruvarastosi tyhjentynyt.  Jus-
si tuijotti suu auki edessään
seisovaa miestä ja ei ollut us-
koa kuulemaansa.  Toivuttu-
aan ja hieman tuohtuneena
hän tokailee:

 - Ooks käynyt kylillä juo-
ruja keräilemässä, kun non
hyvin tierät mun asiani?  Kuka
sä oikein oot ja millä oikeudel-
la sä mun asioihini puutut?
Jätä mut rauhaan ja nosta kyt-
kintä siitä.  Mä oon jo kuullut
tarpeeksi.

mahdollisuus, juuri se mah-
dollisuus, mikä sulle on ollut
vastenmielinen ja jota sä oot
jätkäporukassa vannonut kier-
täväsi kuin nälkäistä sutta.
Nyt se susi on sinua vastassa.
Sä oot valinnanpaikalla.  Sä
joko jatkat entiseen malliin tai
turvaudut äitisi Jumalaan, jut-
teli tuntematon mies Jussille.

Jussi pomppasi pystyyn ja
katsoi tuntematonta miestä sil-
miin ja samassa Jussin silmis-
tä vierähti kyynel ja toinenkin,
kunnes se muuttui itkuksi.  It-
kun keskeltä hän sopersi: -
Sitä mä oon etsinyt, mutta en
oo löytänyt.  On kuin kaikkial-
la olisi vain ylitsepääsemättö-
miä muureja, jonka sisälle ei
auringon valo pilkahda.  Mä
tierän, että muila oli rukoileva
äiti, jolle tuotin paljon surua ja
murhetta.  Musta tuntuu, että
äiti vei Jumalansa hautaan.  Mä
en löyrä häntä.

- Usko Herraan Jeesuk-
seen, niin sinä löydät äitisi
Jumalan, vakuutti tuntematon
mies Jussille.  Sen kuullessaan
Jussin mieli rauhoittui ja itku
lakkasi.  Silmiään kuivaten
Jussi sanoi:

- Minä haluan uskoa, niin
kuin äiti uskoi.

Samassa Jussi tunsi kuin-
ka syvä mielenrauha valtasi
hänet ja ennen tuntematon ilo
pursui hänen sydämestään.
Tuntematon mies kääntyi ja
lähti astelemaan polkua pitkin
ja välillä vilkaisi olkansa yli
Jussia leveästi hymyillen.
Jussi hymyili takaisin ja huu-
dahti hätääntyneenä:

- Hei, kuka sä oikein oot?
Sä et oo esitellyt itseäsi. kuka
sä oot?

Tuntematon kulkija pysäh-
tyi ja kääntyi sekä katseli Jus-
sia ja sanoi:

- Mä oon sun äitisi lähei-
nen ystävä ja nyt minä tulin
sinun ystäväksesi.  Mä oon
Jeesus.

Olli Mäki
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Laukaantie 16, 40320  Jyväskylä
puh. 014-284 250, fax. 014-284 054

Talvi  jatkuu....
muistathan,
että meiltä saat edullisesti:

akut, laturit, startit, lämmittemet, jäähdystys-
nesteet, tuulilasin pesunesteet, moottoriöljyt,
öljy-, polttoaine- ja ilmansuodattimet, asennus
ja vaihtotyöt

Avoinna ma-pe klo 8-17, la 10-13
Ettei matkaasi tulisi paussia,
käytä hyödyksesi

TARVIKEHAUSSIA!!!
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Edullinen ostopaikka

JYVÄS-MATTI OY

Alasinkatu 5
40320 Jyväaskylä

Havukkatie 4
41120 PUUPPOLA

puh/f ax 014-3101 239
040-7366 732

Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuone
Naissaarentie 2 40800 Vaajakoski

puh. 014 - 375 2984
Kaunis perhejuhlien pitopaikka

Perinteistä  luomuleipää

Uusi
PULLAKIRKKO

aloittaa Kotokahvilassa
Torin laita, Väinönkatu 13
sunnuntaisin  klo 10

tervetuloa!
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Ympäristöpalvelut:
����� Jätehuolto

����� Kierrätyspalvelut

Kiinteistöpalvelut:
� Kiinteistöhuolto

� Siivouspalvelut

Teollisuuspalvelut:
� Teollisuuden puhtaanapito

� Vahinkosaneeraus

����� Viemärihuolto

����� Ongelmajätehuolto

internet:internet:internet:internet:internet:
www.sakkivaline.fiwww.sakkivaline.fiwww.sakkivaline.fiwww.sakkivaline.fiwww.sakkivaline.fi

Kuljetus
Timo Ala-Ilomäki Ky

0400 - 643374
Vaihtolava- ja

nosturipalveluja
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Seuraava tiedotuslehti  2/2002 ilmestyy 15. päivänä  toukokuu-
ta. Aineistot lehteen 30.4. mennessä osoitteella Nurmelankuja
92, 41940 Vesanka tai nurmela@jyvaskylankatulahetys.fi
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Jyväskylän
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä

0400-642442
www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

Tule opiskelemaan Jyväskylän kristilliseen opistoon!
Opistossamme voit suorittaa ammatillisia tutkintoja tai täydentää opintojasi.

AMMATTITUTKINNOT
Koulunkäyntiavustaja, oppisopimuskoulutus (40 ov)
valmistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koulunkäyntiavustajak-
si.
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto: Lastenohjaaja (120 ov)
valmistaa kunnan ja seurakunnan lapsi- ja perhetyön tehtäviin.
Perhepäivähoitaja oppisopimuskoulutus (40 ov) valmistaa perhepäivähoitajan
tehtäviin.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
Kädentaidot ja kuvataide (20 ov ja /tai 20 ov)
antaa valmiuksia erilaisiin kädentaitotekniikoihin ja jatko-opintoihin.
Luovan toiminnan linja (20 ov ja/tai (20 ov) antaa valmiuksia monitaiteelliseen
ilmaisuun.
Sisustuslinja (20 ov ja/tai 20 ov) perehdyttää sisustussuunnitteluun ja antaa
valmiuksia alan jatko-opintoihin.

PERUS- JA LISÄOPETUSLINJAT
Kasvunpaikka (40 ov)
Peruskoulunumerojen korottajille ja maahanmuuttajille.

Lisätiedot hakulomakkeet ja esitteet opistolle!

JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Sulkulantie 28, 40520 JYVÄSKYLÄ
puh. 014-334 8000, tex 014-334 8001
www.jko.org.kurssi.sihteeri@jko.org

Valikoitua kurssitarjontaamme 2002

16.-17.9 “Pääseekö koira taivaaseen” -lapsenhengellisen kasvun tukeminen
23.-24.9 Plastinen sommittelu -erilaisten massojen käyttö lapsityössä
25.-27.9 Värit eläväksi lapsityössä
28.-30.10 Tarinateatteri-luovuutta ihmissuhdetaitoihin
30.10.-1.11 ATK-perustaidot
4.-8.11 Monikulttuurinen kasvatustyö
20.-22.11 Tunne oma kulttuurisi ja ymmärrä muita
2.-4.12 Joulupaja
9.-11.12 Jouluseimen valmistus



55 x 100

110  euroa
85 x 130 mm

240  euroa

85 x 40

85 euroa

55 x 50

60 euroa
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