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Kristitty – Armosta siunattu ihminen

”Silloin Kuningas sanoo oikealla
puolella oleville: ”Tulkaa, minun Isäni
siunatut, ja omistakaa se valtakunta,
joka on ollut teille valmistettuna maa-
ilman perustamisesta asti. ”Sillä minun
oli nälkä ja te annoitte minulle syödä;
minun oli jano, ja te annoitte minulle
juoda; minä olin outo ja te otitte mi-
nut huoneeseenne, minä olin alaston ja
te vaatetitte minut..” ”  Matt. 25:35-
36

Jeesus antaa varsin arkisen ja inhimil-
lisen kuvan itsestään ja siitä palvelutyös-
tä, jolle hän viimeisellä erottelulla an-
taa suurimman arvon. Ihminen, jolla
oli nälkä. Ihminen, jota pidettiin outo-
na, jota ei omille tuville kannattanut
juuri raahata. Ilman vaatteita oleva,
janoinen, sairas ja vankeudessa oleva
ihminen, jota monen mielestä olisi tur-
ha hyysätä.

Missä ovat sitten nämä maan mah-
tavat, kiiltokuvamaiset uskon sankarit
ihmeellisine uskon tekoineen. Suuret
sanat mahtavilla areenoilla, joita jouk-
kojen silmät tarkkaavat. Eikö heille
annetakkaan sitä suurta kunnianosoi-
tusta, jota he nauttivat täällä ajallisessa
vaelluksessa. Jos hienosti sanotaan vai-
kuttaa siltä että Jumalan substanssi eli
asian varsinainen sisältö, painopiste on
hyvin tavallisten ihmisten työssä ja vai-
vassa, jota he eivät itsekkään aina edes
huomaa. Eikä toisetkaan paljon siihen
kiinnitä huomiota.

”Olkoon teillä se mieli, joka myös
Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei,
vaikka hänellä olikin Jumalan muoto,
katsonut saaliikseen olla Jumalan kal-
tainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti or-
jan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi,
ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi
kuin ihminen...” Fil 2:5-8

Uskalla olla ihminen

Jumala ei tehnyt virhettä luodessaan
meidät ihmisiksi. Me olemme rajoit-
tuneita. Meillä on monia ongelmia
kohdattavanamme. Emmekä suinkaan
osaa ratkaista niitä kaikkia. Tunnemme

voimattomuutta, pelkoa ja heikkout-
ta. Synti ahdistaa meitä ja me lankei-
lemme. Tiedämme mitä on sairastaa
ja olla huolissaan lastemme ja per-
heidemme puolesta. Toimeentulon
ongelmat voivat viedä yöunemme.
Väsymme ja teemme virheitä. Mutta
se juuri on meidän kutsumuksemme:
olla ihminen ja elää toisten samanlais-
ten ihmisten keskellä kaikkine vikoi-
nemme ja heikkouksinemme. ”Katso,

palvelijoihinsakaan hän ei luota, enkeleissään-

kin hän havaitsee vikoja, saati sitten niissä,

joiden perustus on maan tomussa.” Job 4:18-
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Silti moni ihminen kokee levotto-
muutta ja murhetta kun joutuu taiste-
lemaan samojen kiusausten kanssa.
Olemme murheellisia kun emme tun-
nu onnistuvan yhtä hyvin kuin nuo
toiset ja hyvät kristityt. Vertailemme
itseämme toisiin ja kyllästymme lihal-
liseen ihmiseemme. Apostoli Paavali-
kin oli väsynyt lihansa heikkouteen:
”Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa

minut tästä kuoleman ruumiista” Room.
7:25-26

Sankareita onko heitä?

Jumalan sankarit ovat toisenlaisia
kuin maalliset sankarit. Ja harvat näis-
tä sankareista edes tietävät sankaruu-
destaan.  Siksi on hyvä, että löydäm-
me itsemme ihmisinä. Tiedostamme,
että Hän ei halunnut meistä henkiolen-
toja vaan ihmisiä, jotka ovat lihaa ja
verta. Ihmisiä, jotka ovat tasapainos-
sa oman ihmisyytensä kanssa. Ihmisiä,
jotka tyytyvät ihmisen osaansa koska
Jumala on niin suunnitellut. ”Kiitos Ju-

malalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Her-

ramme kautta! Niin minä siis tämmöisenä-

ni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta li-

halla synnin lakia.” Room. 7:25

Ei niin, että yritämme olla jonkinlai-
sia pikkujumalia. Luciferin synti oli se,
että hän halusi olla Jumalan kaltainen
ja saada sen kunnian ja aseman, joka
hänen Luojallaan oli. Ensimmäinen
arkkienkeli ”Valon tuoja” lankesi kai-

kessa kirkkaudessaan ylpeyteen. ”..teen

itseni Korkeimman vertaiseksi.” Jes.14:14

Kipuilumme syy on usein se, että
haluaisimme olla jotakin enemmän
kuin mitä kaikessa raadollisuudes-
samme olemme. Kulutamme kaiken
energiamme näissä tunnoissa ja la-
maannumme. Näin Saatanan eli syyt-
täjän on helppo ampua meihin pa-
lavat nuolensa ja saada meidät epä-
toivoiseksi pimentäen jopa ihmeelli-
sen sovituksen Kristuksen veressä.

Jumala on Kaikkivaltias

On tärkeä muistaa, että täydellisiä
ja vahvoja Jumalan ihmisiä ei ole ole-
massa. On vain ihmisiä, jotka ovat
lihaa ja verta ja jotka vaeltavat uskossa
ja armossa. Uskon isä Abraham sai
vaeltaa läpi pitkän elämänsä lähes
satavuotiaaksi vanhukseksi asti ennen
kuin hänelle nuoruudessa annettu
lupaus perillisestä toteutui. Noiden
pitkien vuosien aikana Abraham
oppi, että ihminen on itsessään pie-
ni, heikko ja voimaton.  Puhumatta-
kaan, että pystyisimme tekemään
yhtäkään ihmetekoa.  ”…sillä Hänes-

sä me elämme, olemme ja liikumme ja

Hänessä kaikki pysyy voimassa..” ja että
”Isä tekee teot”.  Pitkän koulun jälkeen
Herra ilmestyi Abrahamille ja halusi
opettaa hänelle jotakin uutta ilmoit-
tamalla nimekseen ”Minä olen Juma-
la Kaikkivaltias” se on hepreaksi ”El
Shaddai”, joka tarkoittaa: Jumala
jolle mikään ei ole mahdotonta, Ju-
mala joka on luotettava.

Tämä on salaisuus, mitä Jumala on
läpi historian opettanut omilleen.
Olemme ihmisiä ja sellaisena täysin
riippuvaisia hänestä. Tästä pienuu-
desta olla ihminen ja sellaisena täysin
riippuvainen Hänestä nousevat to-
delliset sankarit, joiden elämä kirkas-
taa Jumalan kunniaa.

Teksti: EJ
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Katulähetyksen ystävät laula-
vat Jyväskylän torilla. Oikeal-
la Ensio Röyskö valmistautuu
puhumaan 1960-luvulla.
Pian tämän tilaisuuden jälkeen
tuli kaupunginvaltuustolta
kielto pitää hengellisiä tilai-
suuksia torilla, sillä se oli
pyhitetty kaupistelua varten.
Siis rokarit kyllä saivat myydä
iltaisin viinaa, mutta meidän
piti lähteä kirkkopuistoon.

Kuva on otettu Roninmäen
kaatopaikalla vuonna 1962
syksyllä ensilumien hiukan
leijailessa ilmassa. Petteri
Hirvonen ja Juhani Erikson
olivat tervehtimässä kaatopai-
kan asukkaita ja saivat juoda
kahvit heidän kanssaan.
Kuvat ja teksti: Juhani Erik-
son.

Tällaista oli elämä Mustankor-
kean kaatopaikalla vuonna1986.
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Maailmaa narkkarin silmin

Masokistin runo

Lävistetty naama, tatuoitu keho.
Arpia käsissä, jaloissa, kasvoissa,
jokaisessa osassa kehoa.

Tuotettu kipua näillä käsillä,
vereen tahrittu.
Omaa vertani vuodatin
vuoksi kivun.

Kärsin ja kierin tässä
palavassa saastaisessa loukossa.
Tämä on helvetti,
oma elämäni.

Terä painuu valkoisen ihon alle,
kylmä aine valuu suoneen hitaasti,
nopea syöksy ja olen voimissa.

Kaikki helvetti muuttuu kauniiksi,
liekit ovat kukkia ja perhosia,
kipu onkin rakkautta.
Pimeys, jonka luulin syövän
ihoni vereslihalle hampaillaan,
olikin auringon suuri peitto.

Silmissä palaa levoton liekki,
joka ei sammu.
Jalat eivät kasvata juurta,
asfaltti niitä ruokkii.

Aika pakenee, minuutit juoksevat.
Villi eläin tahtoo ulos minusta,
repii kehoni rikki ja karkaa.
Sydän verinen rinnasta repeytynyt
makaa maalla ja sykkii,
pumppaa verta edelleen.

Eikö se tajua?
Se on irti paikoiltaan,
sen kuuluisi pysähtyä.
Mutta olenko minä kuollut,
kun sydämeni makaa tuossa?

Peilissä ei ole kasvoja,
en voi koskettaa omaa kauneuttani.
Särkyneet ovat kaikki todellisuuden portit,
edessä häämöttää punaisena hehkuva helvetti,
minun elämäni.

Se on kohtaloni,
sieluni vankila ilman armoa.
Sinne minä kuolen,
viimeisenä taistelukentälle kaadun.

Hävitty taistelu,
on jokainen elämä.

HUUMETYÖN
KOULUTUSPÄIVÄ 27.10.2006

Nuoristotalo Cafe Center

Klo 11.00 Huumeet, riippuvuus,
hoito. Ihminen
Psykiatrian  ja yleislääketieteen eri
koislääkäri (päihdelääketieteen eri
tyispätevyys) Juha Kemppinen,
Lappeenranta

Klo 13.30 Iltapäiväkahvit

Klo 13.50 Huumeet, riippuvuus, hoito.

Ihminen (teema jatkuu)
Klo 15.00 Päätössanat

Kehittämispäällikkö Eija Kilgast,
Sininauhaliitto

Ilmoittautumiset 18.10 mennessä:

helena.virokannas@sininauhaliitto.fi tai puh 050 366
4376. Tilaisuus on maksuton. Koulutuksen järjestää Si-
ninauhaliitto.

TERVETULOA!

OHJELMA

Klo 9.00 Aamupala
Klo 9.15 Tervetuloa

Toiminnanjohtaja Erkki Arvaja

Klo 9.25 Huumetyön kehittämishanke Tuki-
kohta haasteiden edessä
Projektipäällikkö Helena Virokannas,
Sininauhaliitto

Klo 9.40 Matalan kynnyksen merkitys ja
haasteet huumetyössä
Yksikköjohtaja Helena Simula,
A-klinikkasäätiö/Matala, Tampere
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Tessio Backan uusi työntekijä:

Tiinasta tuli Tessio Backan sairaanhoitaja

� Tiina Vehkasaari aloitti

1.9.06 Tessio Backassa psyki-

atrisena sairaanhoitajana. Tessio

oli hänelle ennestään tuttu mää-

räaikaisen työsuhteen kautta.

Nyt on uuden alun aika.

Rippikoulussa käännekohta
elämään

Tiina syntyi ja eli nuoruutensa Par-
kanossa, joka on Tampereen ja Seinä-
joen välillä. He olivat kolmilapsinen
perhe. Tiina kuuluu niihin totuuden et-
sijöihin, joiden sielu jo hyvin nuorena
janosi kohti luojaansa ja siksi rippikou-
lusta muodostui käännekohta Tiinan
elämässä. Siitä alkoi herätyksen aika.
Meni vain pari vuotta, kun Tiina 16
vuotiaana sai tulla niin lähelle elävää
Vapahtajaa että siitä syntyi uusi suhde
uskon kautta. Tiina koki uuden elämän
Kristuksessa vahvana mutta ei aina
kovin helppona. Alkoi uskon tien kul-
keminen.

Mika tuli rinnalle

Aluksi Tiina oli Parkanon luterilai-
sessa seurakunnassa lasten kerhonoh-
jaajana. Häntä kiinnosti myös kitara ja

niinpä kanttorin ohjauksessa alkoi
kitaransoiton opiskelu. Kohta hän soitti
myös seurakunnan tilaisuuksissa.

Myöhemmin sekä äidin esimerkin,
että ystäväpiirin vaikutuksesta Tiina
siirtyi Parkanon helluntaiseurakun-
taan. Näin hän sai uuden hengellisen
kodin, jolla oli kauaskantoinen siunat-
tu vaikutuksensa Tiinan elämässä.

Mika, nykyinen Tiinan aviopuoliso
kävi myös tuossa seurakunnassa. Mo-
lemmat olivat nuoria ja olivat omilla
tahoillaan rukoilleet Jumalan johdatus-
ta puolisonkin löytymiselle. Mikan kas-
vot olivat tutut jo ala-asteelta, sillä Mika
teki joulujuhlassa taikatemppuja ja se
vaikutti Tiinaan. Olisipa minulla avio-
puoliso, joka osaa tehdä taikatemppuja,
Tiina mietti. Tiina meni avioon vain
reilun 18 vuoden iässä. Mika on viisi

vuotta häntä vanhempi. Tämä tapah-
tui vuonna -97 ja sitä seurasi muutto
Keuruulle. Elämän pohjavirta oli tur-
vallisissa käsissä, koska he molemmat
halusivat elämän kulkevan Jumalan
johdatuksen tiellä. Opiskelujen jälkeen
heille syntyi Ella, joka nyt on 4½ vuotta
ja Vili, joka on reilun 2½ vuotta. Per-
heenä he asuvat Suolahdessa jossa on
myös seurakuntayhteys.

Opiskelujen kautta
työsuhteeseen

Keuruulla Tiina opiskeli raamattu-
koulussa Isossa Kirjassa vuoden ajan.
Tämä aika oli hengellisesti tärkeä, sillä
Tiina oppi syvemmin tuntemaan ar-
mollisen Jumalan. Tähän vaikutti us-
konelämän perusasioiden läpikäymi-
nen Raamatun pohjalta. Tätä ennen
Tiina oli taipuvainen lakihenkiseen kris-
tillisyyteen, joka silloin tällöin ahdisti

häntä. Hän oli epävarma pelastukses-
ta. Keuruulla hän vahvistui Kristuksen
ainutkertaisesta lunastustyöstä, johon ei
ole mitään lisättävää. Elämää voi elää
armosta käsin, oli Tiinan suuri löytö.

Sairaanhoitajan koulutus oli kuiten-
kin sisäinen kutsumus. Työ ihmisten
keskellä heitä auttaen oli Tiinan juttu.
Hän pääsi Jyväskylään ammattikorkea-
kouluun haluamalleen linjalle. Opiske-
lun loppupuolella Tiina koki omakseen
suuntautumisen mielenterveys- ja päih-
detyön alueelle.

Ensin Tiina ei ajatellut, että hän löy-
täisi itsensä päihdehuollon puolelta.
Oletus oli mielenterveyden alueella.
Ennen Tessiota Tiina teki pari lyhyttä
työjaksoa muualla. Tessio Backan kris-
tillinen pohja innosti Tiinaa tulemaan
Tessioon. Työyhteisön arvopohja on
hyvä lähtökohta antaa oma panos ras-
kaaseen työhön.

Seppo Riikonen

Tiina Vehkasaarelle sairaanhoitajan koulutus oli sisäinen
kutsumus.
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Vasemmalta Jorma Lahtinen, Esko Jantunen,
Kyllikki Kuitunen, Voitto Valkeinen, Terttu
Valkeinen, Pirjo Kukkola, Seppo Riikonen ja
Pekka Kaikkonen.

Syysrastit pidettiin

Vivamossa
� Syysrastit Lohjan Vivamossa pidettiin 6.-7.9.

Tänä vuonna päivien teema oli ”Toivo on”! Näin

se sivuaa järjestävän tahon Sininauhaliiton 70-

vuotis juhlavuoden yleistä teemaa ”Saiskos toi-

voa”. Vivamossa toivo kaikille välitettiin rakkau-

della.
Lohjan Vivamo on ollut useana vuonna Syysrastien jär-

jestävä paikka. Tänäkin vuonna se palveli kaikkia hyvin.
Vivamon avarat maisemat tuo jo ulkoisella olemuksellaan
toivoa ihmissieluun. Näkyyhän siellä hyvän Jumalan kät-
ten teot. Avara taivas, avarat niityt, upea järvenselkä ran-
tasaunamiljöössä. Ohjelmien teemoissa kuvastui myös toi-
vo. Vankilanjohtaja Tauno Mäkelä, Jorma Soini, Risto
Närhi, Aarne Kiviniemi, Jan Nyberg, Ritu Ylipahkala, Rai-
mo Leppälä, Ismo ja Päivi Valkoniemi ja Gospel Riders´in
porukat sekä Tapani Salminen yhtyeineen vastasivat esityk-
sistä joissa kulkurin toivo välittyi aitona mahdollisuutena
– Jumalan mahdollisuutena vaivatun ja vähäosaisen ihmi-
sen elämässä. Kristus sanoo: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekeväiset ja raskautetut  niin minä annan teille levon”.
Jo tämä lupaus lähtee toivosta, sillä ihmisen osaksi riittää
vain tulla Hänen tykönsä. Kuinka vapauttavalta ja huojen-
tavalta se kuulostaakaan. Paitsi hengestä ja sielusta, päivillä

huolehdittiin myös ruumiin hyvinvoinnista. Toiminnallinen
iltapäivä tarjosi monia virikkeitä kiipeilyineen, jousiammun-
toineen ja peleineen. Päivittäinen sauna tarjosi puhtautta ja
virkeyttä.

Täällä oli hyvä olla. Ei sovi unohtaa Vivamon kuuluisaa
ateriapöytää joka ravitsi vatsat. Saimme lähteä motivoitu-
neina ja uskoa siihen, että työ päihdejärjestöissä ei mene
hukkaan. Toivosta nousee uusi aamu.

Seppo Riikonen

Seppo Riikonen ja psalmit
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Katulähetys osallistui päihdepäiville

Nuorisotalo täytti 10 vuotta

Nuorisotalo Cafe Center  juhli
15.9.2006 10-vuotissynttäreitään
vastaavan ohjaajan Eveliina Korho-
sen johdolla.

Tessio Backalla oli oma osastonsa Päih-
depalvelusäätön kanssa. Veikko Ripatti
esittelee Tession toimintaa.

Katulähetyksen perhetyö esiintyi torilla
yhdessä Sininauhaliiton kanssa. Kuvas-
sa vas. Mia Taavitsainen, Petri Mäkinen
ja Marja Rantanen.



Miesten Suvantoleiri Kesärannassa

E
lokuun lopulla vietetty leiri kan-

toi nimeä ”Miesten Suvantolei-

ri” ja järjestettiin tutussa paikas-

sa Baptistien kauniissa leirikeskukses-

sa Toivakan Kesärannassa. Leirikutsuja

oli levitetty jälleen ahkerasti ja rukoil-

tu, että miehiä tulisi runsaasti yhteiselle

leirille. Ilo oli suuri kun parisenkym-

mentä miestä nyytteineen ilmestyi so-

vituille kohtaamispaikoille Jyväskyläs-

sä ja Vaajakoskella. Miehiä tuli katulä-

hetyksen eri yksiköistä, Vaajakosken

Suvannosta sekä suoraan ihan muista

kohteista.

Ensikertalaisiakin oli muutama mu-

kana. Iloinen savukiehkura nousi sau-

nan piipusta kutsuen miehiä tulosau-

naan ja pulahtamaan raikkaaseen ve-

teen saunomisen lomassa. Majoittumi-

nen Pitkäjärven rannan tuntumassa si-

jaitseviin pikkumökkeihin tarjosi mie-

hille oman rauhallisen tyyssijan leirin

ajaksi.

Puhaltaen samaan hiileen

Miesten leirit ovat jo vuosia olleet
yhteiskristillisellä pohjalla. Helluntai-,
Baptisti- ja Vapaaseurakunta sekä Jy-
väskylän Katulähetys ovat rinta rinnan
omina vuoropäivinään kantaneet vas-
tuuta leirijärjestelyistä sekä niiden hen-

vipannut porisivat usein keittiön puo-
lella kutsuen miehiä välipalalle.

Rukoillen siellä keittiössä tehtiin pal-
velustyötä toivoen ja odottaen kallista
viljaa Herran eloaittoihin. Leiriohjaa-
jina ja valvojina uurastivat Raimo Kär-

ki, Pentti Ronsu sekä Matti Mant-

sinen. Järjestys ja keskinäinen yhdes-
säolo sujuivat hyvin. Tunsimme ole-
vamme kuin tyynessä suvannossa. Rak-

gellisestä ohjelmasta. Kesän leirin ta-
loudellisista kustannuksista on vastan-
nut Vaajakosken Baptistiseurakunta.

Ihana oli katsella miten rakkaudella
ja kunnioittavasti leirin isännät pastori
Juhani Eriksson ja Artturi Anttila

luotsasivat leiriväkeä heidän tarpeis-
saan. Eila ja Pekka Keski-Korpela

palvelivat keittiössä tarjoten monipuo-
liset ja maukkaat ateriat leiriväelle. Kah-

Leiripotretti 2006.

Viisi kynttilää sytytettiin  muistuttamaan iankaikkisuudesta ja elä-
män rajallisuudesta.



kaudella ja rukouksin leiri oli viety Tai-
vaallisen Isämme hyvään huolenpi-
toon.

Runsaasti asukoon
 teissä Kristuksen sana

Hengellisten tilaisuuksien päivittäinen
anti on miesten leireillä aina runsas. Eri
seurakuntien vastuulliset palvelevat sa-
nassa ja musiikissa sekä esirukouspal-
velussa hyvin antaumuksellisesti. Tun-
tuu hyvältä nähdä mitenkä näky mies-
ten sielujen pelastumisesta on säilynyt
kirkkaana vuodesta toiseen. Sanoma
Kristuksen armosta ja sovintoverestä
kaikui palavasti monesta suusta ja sy-
dämestä kutsuen miehiä armollisen
Jumalan huolenpitoon. Ja ihmeteltävää
onkin se aktiivisuus joilla miehet tilai-
suuksiin osallistuvat.

Tuskin missään nykyään tapaa enää
niin harrasta kuulijakuntaa. Useamman
miehen puolesta saimme jälleen ru-
koilla ja julistaa synnit anteeksi toivot-

taen tervetulleeksi elämän tiellä. Leirin
jälkeinen jälkihoito onkin sen tähden
hyvin tärkeä. Toivomme sydämestäm-
me, että miehet saisivat mielistyä siihen
uuteen puhtaaseen elämään, joka heil-
le on monesta suusta julistettu.

Sanassa ja sävelissä palvelivat mm.
Matti Mantsinen, Arto Liukko, Timo
Hakanen, Juhani Eriksson, Artturi Ant-
tila, Esko Jantunen, Olli Mäki ja ”Ar-
mahdetut-laulturyhmä" sekä Klaus
Lehtimäki, Usko Hintikka ja Eero
Nyppönen

Riemunhetkiä leirillä

Varsinaisen sensaation leirillä aiheut-
ti Tepi Maukosen hurjat kalansaaliit.
Suurin virvelillä saatu hauki painoi
peräti 11 kg 125 g. Kyllä siinä riitti rie-
munkiljahduksia ja ihmettelijöitä Tepin
ympärillä kun hauki oli raahattu laitu-
rille. Kameroiden valot välähtelivät ja
saalista ihmeteltiin yhdessä. Tarkistus-

mittaus piti käydä suorittamassa oi-
kein virallisesti Vaajakosken ABC-
huoltamolla.

…myös iankaikkisuuden hän
on pannut heidän sydämiinsä

Miesten leirillä on tullut kauniiksi ta-
vaksi sytyttää kynttilät niiden edes-
menneiden muistoksi, jotka ovat
poistuneet keskuudestamme. Viisi
kynttilää syttyi muistuttamaan iankaik-
kisuudesta ja elämän rajallisuudesta.
Viisi miestä oli tullut määräsatamaan-
sa. He olivat jonkun poikia, veljiä, isiä
tai ystäviä, joita kaipuulla muistelim-
me tässä vakavahenkisessä hetkessä.
”Herra, sinua minä kiitän kansojen
joukossa ja veisaan sinun kiitostasi
kansakuntien keskellä. Sillä suuri on
sinun armosi ja ulottuu ylitse taivas-
ten ja sinun totuutesi hamaan pilviin
asti.” Ps. 108:4-5

Kuvat ja teksti:

Esko Jantunen

Tepi Maukonen sai olla iloinen ja ylpeä kalansaalistaan.
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M
inulla oli ilo ja kunnia mat-

kustaa 21.3.06 Belgian

Dworpiin (sijaitsee Brysselin

laitamilla) hakemaan uudenlaisia näkö-

kulmia syrjäytyneiden ja syrjäytymis-

vaarassa olevien nuorten auttamiseen.

Dworpiin kokoontui joukko syrjäyty-

neiden nuorten kanssa toimivia eu-

rooppalaisia työntekijöitä.

Edustajia oli saapunut Espanjasta,

Latviasta, Ranskasta, Italiasta, Ruotsista

jne. ja kaikkia yhdisti halu auttaa syr-

jäytyneitä nuoria yli kansallisten rajojen.

Tiistaista sunnuntaihin saimme tutus-

tua EU:n nuoriso-ohjelman kautta tar-

jottaviin mahdollisuuksiin torjua syrjäy-

tymistä, ja paljon aikaa oli varattu teo-

rian hyödyntämiseen käytännössä. Se-

minaarimme sisälsi siis ammattitaitoista

luennointia, paljon ryhmätyöskentelyä

ja suhteiden luomista nuorisoalan toi-

mijoihin ympäri Eurooppaa.

Kaiken tämän työskentelyn päämää-

rä oli tiivistetysti lähettää ja vastaanot-

taa syrjäytyneitä nuoria vapaaehtois-

työntekijöiksi eri puolille Eurooppaa.

Toiminnan tarkoituksena on aktivoi-

da syrjäytyneitä nuoria tarjoamalla heil-

le kolmesta viikosta kuuteen kuukau-

teen kestävä jakso vapaaehtoistyösken-

telyä jossakin Euroopan maassa ja

kaikista kustannuksista huolehtii EU:n

nuoriso-ohjelma.

Toimintaa ilman vaatimuksia

Ainutlaatuista tällaisessa kansainväli-
sessä toiminnassa on, että nuorelta ei
vaadita rahaa, kielitaitoa eikä muita-
kaan taitoja, vaan ympäri Eurooppaa
on paikkoja, joissa työntekijät ovat val-
miita vain antamaan ja tukemaan eivät-
kä pyri hyötymään nuorista. Ulko-
maille lähtö on pyritty järjestämään
nuorelle mahdollisimman turvallisek-
si, mutta kuitenkin haasteita tarjoavaksi.
Nuori valmistetaan lähtöön kieli- ja val-
mennuskurssein. Valmisteluihin kuuluu
myös vierailu tulevassa ulkomaan koh-
teessa tukihenkilön kanssa. Vapaaeh-
toisjakson jälkeen pidetään nuoren
kanssa perusteelliset purkukeskustelut
ja pohditaan yhdessä seuraavia aske-

Euroopassa huoli syrjäytyneistä nuorista

leita kotimaan elämässä.
Seminaari poiki Exitin kannalta hie-

noja projekteja, joiden ensihedelmää
saimme ihastella jo kesällä 2006 ja
ihastelu vain jatkuu syksylle. Exit toi-
mii kansainvälisissä vaihdoissa ensisi-
jaisesti yhteistyössä jyväskyläläisen Us-
hanga ry:n kanssa. Yhteistyö toimii
pääsääntöisesti siten, että Exitin kaut-
ta tulee ulkomaille lähteviä nuoria ja
Exit tarjoaa ulkomailta tuleville nuo-
rille työtä. Ushanga sen sijaan huoleh-
tii projektien koordinoinnin paperitöi-
neen ja yhteydenpitoineen.

Kesän aikana Exitin ja Ushangan
yhteistyön voimin lähetettiin kesällä

2006 kaksi nuorta Belgiaan kanaalilai-
valle seilaamaan ja Portugaliin yksi
nuori lapsia vahtimaan. Syksyllä vuo-
rostaan Exitiin saapuu kaksi nuorta
Walesista ja yksi nuori Englannista. On
upeaa, että saan olla mukana auttamas-
sa ja tukemassa nuoria yli maiden vä-
listen rajojen ja tarjota Jyväskylän nuo-
rille ainutlaatuisia mahdollisuuksia kan-
sainvälistymiseen. Kansainvälinen yh-
teistyö on myös oman työn ja näke-
mysten kannalta avartavaa ja rikastut-
tavaa.

Jaana Ketomäki

Exitin muorisotyöntekijä

Tiukka koulutuspäivä aloitetaan hyväntuulisesti puolalaisella penk-
kitanssilla.

Vapaa-ajalla pääsimme opastetulle kierrokselle Brysseliin.
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Anu vetää Matu-projektia
� Matu eli Mahdollisuus Tule-

vaisuuteen on Jyväskylän Katu-

lähetyksen uusin projekti, jota

vetämään on palkattu sosionomi

Anu Salo. Työ on kokeneissa

käsissä.

Tausta ihmisten keskellä

Anu Salo on työskennellyt koko elä-
mänsä ihmisten kanssa hyvin erilaisis-
sa työyhteisöissä. Anusta löytyy kiin-
nostusta ihmiseen, halua auttaa elämäs-
sä eteenpäin ja tahtoa etsiä ratkaisu-
malleja ongelmiin. Anu on viime aikoi-
na ollut työelämässä tekemisissä vajaa-
kuntoisten ja muutoin vaikeasti työllis-
tettävien parissa.

Anu tuli Jyväskylään Soteksäätiöltä,
joka tuottaa työtoiminta-, kuntoutus-
sekä koulutuspalveluja  erityisryhmil-
le. Anu on koulutukseltaan sosionomi,
valmistuen Espoo – Vantaan ammat-
tikorkeakoulusta, joka nykyisin on
Laurean ammattikorkeakoulu. Aiem-
min Anu on ollut mukana Vapaakir-
kon nuorisotyössä partiotoiminnan
kautta. Anu rentoutuu kesämökillä ja
pitää opiskelusta. Tälläkin hetkellä on
menossa kasvatustieteiden opintoja
Helsingin yliopistoon.

Hyppy tuntemattomaan

Anu tutustui aviomieheensä Jukkaan
v.-99 ja seuraavana vuonna heidät vi-
hittiin. Sitä tietä Anu lähti Jukan perässä
Kotkaan irtisanoutuen virasta kehitys-
vammapuolelta. Lähtö oli kirjaimelli-
sesti hyppy tuntemattomaan.

Kotkassa oli silloin vaikea työttö-
myystilanne, mutta siitä huolimatta
Anu löysi itselleen ohjaajan työtä Lo-
viisasta. Jukka on kuvataiteilija ja nyt on
hänen vuoro tulla Keski-Suomeen,
josta siirrosta he molemmat odotta-
vat paljon positiivista. Anulla ja Jukal-
la on kolme lasta, jotka ovat kumman-
kin edellisistä avioliitoista.

Uusi projekti haastava kohde

Anu aloitti Jyväskylän Katulähetyk-
sellä elokuun lopulla 2006 työ- ja yk-
silövalmennusprojektin, jolta alalta on
kokemusta jo Soteksäätiöstä. Projek-
tin ydin on luoda asiakaslähtöisiä pal-
velukokonaisuuksia siten, että työn yti-
messä on työllistyvä ihminen ja hänen
tarpeensa. Näistä tulee myytäviä tuot-
teita. Tehtävänä on luoda työ- ja yksi-
lövalmennusta niille Katulähetyksen
työntekijöille, jotka nyt työskentelevät
määräaikaisina työntekijöinä ja jotka
on työllistetty meille useimmiten työ-
voimatoimistojen kautta.

Eräs keskeinen selvityksen alainen
asia on tutkia mitä esteitä ihmisten
työllistymiselle on olemassa ja miten
näitä esteitä voidaan voittaa? Anu ko-
kee, että Katulähetys on oivallinen
maaperä tehdä alan tutkimusta ja työ-
tä, sillä olemme vahva lyhytaikaisen
työn työllistäjä maakunnassa. Näin
työn ydin, ihmiset, on valmiina ole-
massa organisaatiomme sisällä. Eräs
projektin piilotavoite on entistä laa-

dukkaampien työllistämispalvelujen
luominen.

Rahoitus ja kumppanit

Projektin rahoitus tulee kolmeksi
vuodeksi TE-keskukselta. Yhteistyö-
kumppaneita on mm. Katulähetyksen
muut yksiköt. Näin yksikköjemme
vetäjät ovat vaikuttavassa asemassa ih-
misten kuntoutumisessa  kohti  täys-
työllistymistä. Yhteistyötä ja tiedonkul-
kua tarvitaan yksiköiden ja projektin
välillä.

Muita kumppaneita ovat Työvoima-
hallinto, sosiaalitoimi sekä muut kol-
mannen sektorin tahot. Alueen muut
työllistämisprojektit kuuluvat mukaan,
sillä siellä missä pyörä on jo keksitty
voidaan ohjata askeleen edemmäs
kohti ongelmanratkaisua. TE-keskuk-
sen näkökulmasta olemme heille tietoa
tuottava taho heidän omalla alallaan.

Seppo Riikonen

Anu Salon mielestä katulähetys on oivallinen
maaperä tehdä alan tutkimusta ja työtä.
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Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti
4/2006 ilmestyy
15. päivänä  joulukuuta.

Aineistot lehteen
30.11.2006 mennessä
osoitteella  Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai
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Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
erkki.arvaja@kanetti.fi
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Palvelevat kirpputorit

Myös yllätysostoja löytyy
kirpputoreilta.

♦♦♦♦♦  Kankitien EkoCenter
   Avoinna ma-pe 9-17, la 10-13
♦♦♦♦♦   Harjunportaan EkoCenter
   Gummeruksenkatu 13
   Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15
♦♦♦♦♦  Ruokapankin EkoCenter

Sammonkatu 5
Avoinna ma-pe 10-14

♦♦♦♦♦ Muuramen EkoCenter
Kenttätie 3
Avoinna ma-pe 10-16

PULLAKIRKOT

Ensiaskel, Kankitie 9
sunnuntaisin klo 11.30

Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30

Salmiranta ja Nurmela
tiistaisin klo 18

Paikkoja avoinna:

Päihdetyön ohjaaja
Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva yhdistys,
joka auttaa jyvässeudun huume- ja päihdeongelmaisia ja
vankilasta vapautuvia heidän ongelmissaan.

Haemme Ensiaskelyksikköön päihdetyön ohjaajaa.
Arvostamme sosiaali- tai päihdealan tutkintoa sekä itsenäistä ja
ihmisläheistä työskentelyä. Työ on kolmivuorotyötä.

Hakemukset sähköpostitse osoitteeseen erkki.arvaja@kanetti.fi
perjantaihin 29.9. mennessä.


