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Pääkirjoitus

Kiitos kuluneesta vuodesta

Hallitus 2004

Tämäkin vuosi on lähestymässä lop-
puaan ja meidän jokaisen pitäisi tehdä

jonkinlainen yhteenveto ja  pysähtyä

miettimään kulunutta vuotta ja niitä asi-
oita ja tehtäviä, joissa onnistuimme ja

myös niitä, joissa olemme epäonnistu-

neet. Kaikki meidän mielestä pieleen
menneet asiat eivät välttämättä olekaan

Taivaallisen Isämme suunnitelmien

mukaan menneet vikaan, vaan  ne ovat
niitä asioita, joissa meidän tulisi luottaa

siihen, että Isämme armossaan korjaa

tekemämme virheet ja kääntää kaiken
parhainpäin.

Meidän tulisi myös muistaa se sinnik-

kyys, rakkaus ja armollisuus, joka on
niillä katulähetystyöntekijöillä, jotka ovat

aikoinaan aloittanut tämän työn vuosi-

kymmeniä sitten. Olemmeko pysyneet
alkuperäisessä näyssä, jonka yhdistyksen

perustajat meille perinnöksi ovat jättä-

neet.
Kaikki mitataan tänä päivänä rahassa

ja mammonassa, mutta ihmissielua sillä

ei voi mitata. Eä myöskään työtä, jota
teemme tänään asunnottomien, syrjäy-

tyneiden, päihteiden käyttäjien ja niiden

keskuudessa, jotka  kokevat, että heiltä
puuttuu jopa ihmisarvo. Meidän tehtä-

vämme on auttaa heitä kykyjemme ja

voimavarojemme mukaan, jotka olem-
me itse kukin Jumalalta saaneet.

Tarvitsemme rukousta ja käänty-

mistä, jotta jaksaisimme kestää ja säi-
lyttää uskon ja rakkauden, ettemme

menettäisi Jumalalta saamaamme nä-

kyä..
Rohkaiskaamme ja kannustakaam-

me toisiamme pyytämään, että Her-
ramme antaa meille armossaan uut-

ta intoa ja näkyä katulähetystyöhön.

Jeesus on antanut meille tehtävän vie-
dä evankeliumin sanoma kaikkeen

maailmaan, teille ja aitovierille. Juma-

la yksin tietää miten olemme onnis-
tuneet menneenä vuonna. Iloitsen,

että joidenkin elämä on muuttunut

parempaan suuntaan, kun Jeesus on
saanut tulla heidän elämänsä Herraksi.

Kunpa meilläkin olisi rakkautta

toisiamme kohtaan niin kuin oli tuh-

laajapojan isällä, kun hän syli avoinna
juoksi poikaansa vastaan. Sitä ennen

poika oli kohdannut toisenlaisen rak-

kauden. Sikalanomistaja oli kieltänyt
liekö omassa vai taivaallisessa viisau-

dessa ja rakkaudessa syömästä sikojen

ruokaa. Tuhlaajapoika meni itseensä ja
sai kokea rakkauden rajojen ääripäät.

Näiden rajojen välissä meidänkin on

turvallista vaeltaa.
Meidän tulee varoa olemasta tuhlaa-

japojan vanhempi veli, joka vihoitteli

isän osoittamasta rakkaudesta ja muis-
taa että meillä kaikilla on oikeus pala-

ta harharetkiltämme Taivaallisen Isäm-

me rakastavaan, anteeksiantavaan ja
armahtavaan syliin.

Kaikki tämä on osaksemme tullut

Golgatan keskimmäisen ristin kautta,
jolla Jeesus ristiinnaulittiin. Jeesus an-

toi henkensä meidän syntisten puoles-

ta. Hän täytti lain ja toi armon ja an-
teeksiantamuksen synneistämme. Jee-

suksen tuoma armo on otettava vas-

taan henkilökohtaisesti jo tämän elä-
mämme aikana.

Haluan sydämestäni kiittää ja siuna-

ta kaikkia työntekijöitä, vapaaehtoisia,
pullakirkon pitäjiä, esirukoilijoita ja

rukoilla Jumalan läsnäoloa kaikissa elä-

män tilanteissa tulevana armonvuon-
na 2006

Työntekijöiden virkistys-
matka toteutettiin syys-loka-
kuun vaihteessa Saarenmaalle.
Yläkuvassa sauvakävelyllä Pet-
ri Arho, Esko Jantunen ja Mika
Florin.

Yläkuvassa Ismo Hirvivuori ja
Pekka Arposuo.

Vasemmalla Lauri Manner, Petri
Arho ja Johanna Aarnos.

Pekka Arposuo
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Puheenjohtaja
Pekka Arposuo
Yrittäjä
Huoltokuja3,
40800 Vaajakoski
Puh.  0400-849 710
pekka.arposuo@
jyvaskylankatulahetys.fi

Varapuheenjohtaja
Mirja Salminen
Leipuri

Hallitus 2006
Karsikkotie 3 D 56, JKL
puh. 014-271 465
elamatie@dlc.fi

Artturi Anttila
Eläkeläinen
Helokantie 7 B 27, JKL
puh. 040-779 5685
artturi.anttila@
jyvaskylankatulahetys.fi

Ahti Jylänki
Rakennusmestari
Uunitie 5,
40930 Kinkomaa

Helena Kusmin
LTO/projektisihteeri
Saukkolahdentie 6,
41860 Rannila
014-828 422, 050 3031 532
hkusmin@jkouke.fi

Lea Pietiläinen
Diakonissa
Jyväskylä
Puh.050-5497027
lea.pietilainen@evl.fi

014-3742235,
044-0244532
jylangit@surfeu.fi

Päivi Kärkkäinen
Diakoni
(050) 594 3225
paivi.karkkainen@
muuramensrk.fi

Sami Viinikainen
Palveluohjaaja
Kankitie 10,
40320 Jyväskylä

Yhdistyksemme korkein päättä-

vä elin, eli syyskokous oli koolla

joulukuun 1. päivänä Takalaitto-
massa. Läsnä oli 25 henkeä. Ko-

kouksessa käsiteltiin säännöissä

määrätyt asiat. Hallituksen jäsenis-
tä äänestyksen tuloksena Ari Hak-

karainen jäi pois ja uutena tuli

Muuramen seurakunnan diakoni
Päivi Kärkkäinen. Koko hallitus

on seuraava:

Pekka Arposuo, puh.johtaja
2005-2006

Mirja Salminen varapuh.johtaja
2006-2007

Jäsenet:

Ahti Jylänki 2006-07
Lea Pietiläinen 2006-07

Artturi Anttila 2005-06

Helena Kusmin 2005-06
Sami Viinikainen 2005-06

Päivi Kärkkäinen 2006-07

Sininauhaliitolle uusi hallitus

ja uudet säännöt
hyväksyi myös tulevan vuoden strate-
gian ja taloussuunnitelman. Painopis-

te tulee olemaan ruohonjuuritason

työskentelyn tukemisessa. Tähän yh-
distetään Sininauhaliiton 70-vuotisjuh-

lavuoden tapahtumat ja teemat.

Syyskokouksen yhteydessä pidetty
Toivo-seminaari pohjusti liiton juhla-

vuotta. Vuonna 2006 Sininauhaliitto

täyttää 70 vuotta. Vuoden aikana he-
rätetään kansalaisia puhumaan toivosta

ja toivon perusteista. Seminaarissa ai-

heesta luennoi juhlakirjan kirjoittaja
tutkija Pekka Lund. Juhlavuoden mer-

keissä järjestetään Toivon viikko.

Toiveenamme on, että kaikki jäsen-
järjestöt pitävät kesäkuun ensimmäi-

sellä viikolla avoimien ovien päivän,

jolloin jalkaudutaan myös toreille ja
ostoskeskuksiin viemään toivon vies-

tiä. Tätä varten liitto toimittaa haluk-

kaille jäsenjärjestöille materiaalia jaet-
tavaksi ja valmiita esitteitä, joihin voi

liittää omasta toiminnasta kertovaa

aineistoa. Seurakunnille toimitetaan
saarnapohjia toivosta sunnuntain 4.6.

jumalanpalvelusta varten. Päivä on

Toivon nimipäivä. Varsinainen pääjuh-
la pidetään 6.10., jolloin julkaistaan

myös juhlakirja toivosta. Kirjan on

toimittanut tutkija Pekka Lund. Juhla-
vuoden logo, aineistot ja ohjelma lä-

hetetään jäsenjärjestöille heti ensi vuo-

den alussa.
Lisätietoja: Tuula Huurresalo.

tuula.huurresalo@sininauhaliitto.fi,

puh. 040 5019 605

Sininauhaliiton hallitus vaihtui. Kes-
kiviikkona 16. marraskuuta Hollolas-

sa pidetty syyskokous hyväksyi liitolle

täysin uudistetut säännöt, jonka joh-
dosta koko hallitus valittiin uudestaan.

Uusien sääntöjen mukaisesti hallitus

valitsi keskuudestaan puheenjohtajan,
kun aikaisemmin liiton kokous on teh-

nyt puheenjohtajan valinnan. Uuden

hallituksen koko pieneni kahdeksaan.
Valituiksi tulivat:

• Puheenjohtaja, Ulla-Maija Nikula,

toiminnanjohtaja  (Rauman seudun
Katulähetys),

• Leea Hiltunen, johtava hoitaja

(Kristillinen terveys- ja raittiusjärjestö),
• Risto Kajaste, sosiaalijohtaja  (Hä-

meenlinnan Sininauha),

• Raimo Leppälä, evankelista  (Kris-
tillinen Alkoholisti- ja Narkomaanityö,

KAN),

• Vesa Lehtelä, toiminnanjohtaja
(Pirkanmaan Sininauha),

• Risto Närhi, toiminnanjohtaja

(Laukaan Väentupa),
• Johannes Niska-Virta, kehittämis-

päällikkö  (Helsingin Diakonissalaitos)

• Kari Lahti, toiminnanjohtaja (Vaa-
jakosken Suvanto).

Varajäseniksi valittiin talouspäällikkö

Erja Moisio-Santamaa (Jyväskylän
Katulähetys) ja toiminnanjohtaja Jyrki

Koskela (Tyynelän Kuntoutuskeskus).

Ensi vuoden teemana toivo

Uusien sääntöjen lisäksi syyskokous

Vuosikokous-

päätöksiä
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Syvistä vesistä pulppuaa lähde
� Kuka on tuo nuori nainen,

jonka sielu on kuin perhosen

hauraat siivet, joka lehahtaa

lentoon mutta kohta jo putoaa

maahan. Tuo jonka silmistä

loistaa tähdet, mutta kohta jo

maahan katseensa luo.

Miten elämän lanka onkaan

kietoutunut tuohon sieluun, joka

on kokenut vankeuden ja vapau-

den, kuoleman tuskan ja taivaal-

lisen valon. Hän joka on luonut

kaiken on varjellut pimeyden

ajan yli ja tuonut valoon sen joka

valoa kaihtoi. Avannut oven

sille, joka oven edestään sulki,

avannut sylinsä sille, joka kuole-

masta unelmoi. Kurkistakaamme

Leena Revon elämäntarinaan.

Riittämätön lapsuus

Leena valmistui 23 vuotiaana taide-
kutojaksi Petäjävedellä. Voisi kuvitel-

la, että tuo hetki olisi ollut kuin keväi-

nen auringonpaiste kukkaniityllä. Aina
elämä ei kulje niin. Leena masentui ja

sairastui samalla anoreksiaan, jota kesti

yli 10-vuotta. Elämä oli tyhjää ja tar-
koituksetonta. Syvimmällä pai-

noi riittämättömyyden tunne. Se oli

vaivannut koko elämän. Kodin vaati-
musten alla suorituskeskeisyydellä ei

ollut loppua. Mikään ei riittänyt, ihmi-

syyden lepo oli täysin kateissa. Ihmi-
sen kestokyky on rajallinen ja yksi vaih-

toehto on pako todellisuudesta. Se oli

kiltteyteen sairastuneen tie.

Kadotettu todellisuus

Leena ei langennut alkoholiin, mut-

ta hänestä tuli pilleristi. Todellisuudes-

ta pois pillerien voimalla oli Leenan
elämän löytö. Ei ollut väliä mitä ne

pillerit olivat, tärkeintä oli pois pääsy.

Elämän sietokynnys oli ylitetty.  Silti
Leena kävi vielä töissä, mutta kemial-

linen mielihyvä, oman itsensä turrut-

taminen ja vieroitusoireiden torjumi-
nen tulivat elämän sisällöksi. Tämä tie

vei vielä syvemmälle. Niin syvälle, että
itsemurhayritykset astuivat kuvaan.

Ensimmäinen oli avunhuuto, ”autta-

kaa, en jaksa enää”. Viimeisen tarkoi-
tus oli lopullinen pimeys, ellei elvyttä-

jiä olisi ollut. Muistoihin on jäänyt sis-

kon tuskallinen huudahdus, ”… tule
takaisin, tarvitsen sinua!”

Et voi paeta todellisuutta

Petäjävedellä, maalaismiljöössä eli
eräs baptistiperhe, jonka Leena tunsi

etäisesti. Tälle perheelle Jumala puhui

sisäisellä äänellä Leenasta. Heidän tuli
ottaa Leena luokseen asumaan. Voiko

se olla totta? he ajattelivat. Voiko tämä

olla Jumalan kutsu? He eivät uskalta-
neet kieltäytyä. Sairaalan psykiatriselta

osastolta Leena meni ensin viikonlo-

puksi perheeseen. Vaikka aluksi Lee-
na kieltäytyi jo etukäteen kaikesta hen-

gellisestä keskustelusta, perheen isä

sanoi: ”Et voi paeta sitä todellisuutta,
että Jeesus rakastaa sinua”.  Padot au-

kenivat. Tuo hauras sielu kohtasi rak-

kauden lähteen ja janosi, janosi ja ja-
nosi yhä lisää. Kaksi päivää ja yötä he

keskustelivat siitä hengellisestä todelli-

suudesta, jonka Jumala voi avata ihmi-
selle Sanansa ja Pyhän Hengen kautta.

Yhtäkkiä Leena ymmärsi että hän oli

ollut kauhea ihminen torjuessaan tie-
toisesti  hengellisen todellisuuden lap-

suudestaan saakka.

Leena Repo



5

Haluatko tehdä
elämällesi jotain?

Perheen isä kysyi ykskantaan: Halu-

atko tehdä elämällesi jotain?  Jos, voit
pyytää Jeesuksen tulemaan elämääsi.

Miten, en osaa edes rukoilla Leena

sopersi. Mies sanoi, että voit puhua
kuin parhaalle kaverille. Mutta miten,

sillä Leenalla ei koskaan ollut parasta

kaveria. Samoihin aikoihin eräs Leenan
uskova ystävä puhui siitä, että Jeesuk-

selle ei tarvinnut suorittaa mitään. Ja

juuri suorittaminen oli ollut Leenan
elämän tärkein selviytymiskeino. Asia

oli kokonaan toisin päin. Ansaitsemi-

nen oli selän kääntämistä Jumalalle.
Armo avautui kirjain kirjaimelta. An-

sioton – rakkaus – meidän – osaksem-

me. Leena rukoili, ”Jumala, jos tällai-
nen kelpaa, niin ota omaksesi”.  Kris-

tuksen rakastava katse ristiltä voitti

Leenan sielun omakseen. Leenalla ei
ollut asuntoa ja seurasi kahden kuukau-

den jakso tuossa baptistiperheessä, jol-

loin Leena sai elää perheen keskellä ja
nähdä mitä on elämä Jeesuksen kans-

sa. Miten asiat viedään Hänelle ja pyy-

detään Häneltä apua. Tämä oli tärkeä
vaihe hengellisen kasvun alkuvaiheessa.

Tapahtui juurtumista ja arvostus ihmi-

siä kohtaan kohosi.

Uskovan kasvu ja
kärsimykset

Kohta näiden tapahtumien jälkeen

Leena pääsi Lehijärvelle helluntaikon-

ferenssiin ja liittyi aikanaan Helluntai-
seurakuntaan. Seurasi tiivis viiden vuo-

den jakso hengellistä elämää, joka si-

sälsi nuorisokuorossa laulamista, pul-
lakirkkojen pitämistä päihdesektorilla

ja jatkuvaa seurakunnan tapahtumissa

mukana oloa. Yhtäkkiä tapahtui pu-
toaminen. Kaikki jäi pois elämästä,

paitsi yksi. Kristuksesta Leena ei luo-

punut. Tilanne oli kauhea ja samalla hän
toivoi, että joku olisi tullut juttelemaan,

mutta ei tullut. Seurasi hengellisen elä-

män erämaavaihe. Tällöin Jyväskylän

Katulähetys astui kuvaan. Leena pääsi
matkalle Liiton talvipäiville Turkuun ja

sen jälkeen Takalaittomaan työharjoit-

teluun. Hän sai myös vahvaa tukea ha-
keutua kouluttautumaan sosiaalialalle.

Seurakuntaan takaisin meno oli yllättä-

vän vaikeaa. Leena koki että hänen
koko uskoansa epäiltiin, tuossa täydel-

listen joukossa. Kuitenkin Jumala veti

häntä hyvyydellään ja rakkaudellaan ta-
kaisin. Nyt Leena on aloittanut opin-

not Sosiaali- ja terveysalan oppilaitok-

sessa. Hänestä tulee lähihoitaja ja alun
kipujen jälkeen menestys on ollut roh-

kaisevaa. Koko Leenan elämä on ol-

lut Jumalalta tullut ihme, miten Hän on
voinut kääntää tuon hauraan sielun ian-

kaikkiseen iloon, näkemään koko elä-

män rikkauden, kokemaan ihmisen
arvon, myös lähimmäisissään. Se on

suuri kiitoksen ja ilon aihe ja lahja. Leena

siunattiin vapaaehtoiseen katulähetys-
työhön Katulähetysliiton Kuopion ke-

säpäivillä elokuussa -05.

Seppo Riikonen

Yhteystiedot:

Puhelin ja sähköposti:
Projektipäällikkö

Laura Luukko

040-5052569
laura.luukko@

jyvaskylankatulahetys.fi

Projektityöntekijä

Rauno Kosonen

040-5052926
rauno.kosonen@

jyvaskylankatulahetys.fi

Postiosoite:

Jyväskylän katulähetys

Ruokapankki
Jokapäiväinen Leipä

Sammonkatu 5

40100 Jyväskylä

Pankkiyhteys:

Jyväskylän Katulähetys ry
Jokapäiväinen Leipä

Sampo 800016-1404511

Ruoka-apu jouluna 2005

Joulukassit jaetaan joulunalusviikol-
la sekä joulun jälkeisellä viikolla

Tänä vuonna perinteistä poiketen ei

jaeta jouluruokaa jouluaattona. Sen si-
jaan Ruokapankki Jokapäiväisen leivän

asiakkaat saavat muun ruoanhaun yh-

teudessä ylimääräistä jouluruokaa jou-

lunalusviikolla sekä viikolla joulun jäl-
keen.

Ruokapankki Jokapäiväinen Leipä

toivottaa kaikille asiakkaillensa ja yhteis-
työkumppaneillensa hyvää joulua ja

onnelista uutta vuotta 2006.
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Keijo “Otto” Kohonen pääsi perille

Lauantaina 19.11.2005 päättyi äkil-
lisesti paloesimies Keijo Kohosen

maallinen taival, pitkäaikaisen sairau-

den murtamana Muuramen hoitoko-
ti Kotirannassa.

Keijo Kohonen, jonka vanhemmat

saapuivat evakkoina Karjalasta Sorta-
valan maalaiskunnasta, syntyi

25.1.1942 Jyväskylässä. Jossa hän sai

viettää koko elämänsä.
Keijon palomiehen työura alkoi jo

poikana, jolloin hän osallistui Jyväsky-

län vapaapalokunnan toimintaan. Täy-
si-ikäisyyden saavutettuaan hänelle

avautui pitkäkestoinen työpaikka pa-

lolaitoksella, josta hän täysin palvellee-
na siirtyi eläkkeelle 1.3.1997 paloesi-

miehen tehtävistä. Sivutöikseen Keijo

ajoi myös taksia ja teki erilaisia töitä
Maximedialle.

Vuonna 2001 Keijo sairastui parkin-

sonintautiin.
Keijon vapaa-ajan harrastuksiin kuu-

luivat kalastus, metsästys ja veneily sekä

heikompien veljien ja sisarten tukemi-
nen raittiuteen. Erityisenä harrastukse-

na Keijo opiskeli myös venäjän kieltä.

Venäjän kielestä Keijolla oli suuri apu,
kun hän sai osallistua Jyväskylän kau-

pungin valtuuskuntaan Jaroslavin mat-

koilla.
Keijo halusi panostaa myös lapsiin-

sa. Usean vuoden aikana hän toimi JyP

HT:n juniorivalmentaja poikansa

Tommin joukkueessa.
Keijon sydäntä lähellä olivat myös

yhteiskunnalliset asiat. Vuodesta 1975

alkaen hän toimi erilaisissa luottamus-
tehtävissä Jyväskylässä. Hän toimi lä-

hes kymmenen vuotta rakennuslauta-

kunnan puheenjohtajana sekä yhden
kauden kaupunginvaltuutettuna ja kak-

si kautta varavaltuutettuna. Herastuo-

marin arvon hän sai vuonna 2003 toi-
mittuaan lautamiehenä kymmenkunta

vuotta Jyväskylän tuomiokunnassa.

Keijo opittiin tuntemaan suoraselkäi-
senä, oikeudenmukaisena ja yhteistyö-

kykyisenä henkilönä niin virkatyössään,

lautakuntatyössään kuin asuntoasiain

lautakunnassa ja muissakin luotta-
mustoimissaan sekä vähäosaisten

auttamisessa ja muillakin elämänsä

aloilla.
Keijon seurassa harva pääsi pit-

kästymään. Keijon humoristinen elä-

mänote veti puoleensa. Viimeiseen
asti hän yritti löytää asioihin positii-

visen puolen.

Eläkkeelle jäätyään Keijo hoiti va-
paaehtoisena Jyväskylän Katulähe-

tyksen Myllyjärven asuntoyksikön

yövalvontaa sairastumisestaan huo-
limatta ja itseään säästämättä. Mo-

net yöt Keijolta kuluivat päihdeon-

gelmaisten asukkaiden kuuntelemi-
seen ja ohjaukseen elämässä.

AA-kerhon myötä myös hengel-

liset asiat tulivat Keijolle tärkeäksi.
Hän toimi Jyväskylän kaupunkiseu-

rakunnassa mies- ja diakoniatyössä

sekä Suomen Gideoneissa raamat-
tulähetystyössä. Vapaaehtoistoimin-

ta ulottui myös Katulähetyksen hal-

lituksessa toimimiseen.
Keijon humoristista ja isällistä per-

soonaa jäivät kaipaamaan aikuistu-

neet lapset Tommi perheineen, San-
na perheineen, sisar perheineen, ka-

tulähetyksen työntekijät sekä lukui-

sa ystävien ja sukulaisten joukko eri
puolilla Suomea.

Erkki Arvaja

19.11.2005

Ottopoika

Otto tutuille, tutulla tavallaan,

kertoi asioistaan omalla ajallaan.
Kertoili juttuja myös Jyväskylän

öistä, välillä niistä,

välillä valtuustotöistä.
Mutta . . ., mikä jäi Otosta

parhaiten mieleen?

Miksi jäin nojaamaan Oton
ovenpieleen.

Alta kulmain näin viekkaan

hymynhäivän, se mitäs se sisälsi,
pelasti seuraavan päivän.

                                     Jupi

Keijo Kohonen

Keijo Kohosen siunaksen toimittivat Arvi Tuomi ja Meri Tirroniemi.
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Afgaanien kulttuurijuhla

Keskus.srktalossa
Pyhäinpäivänä 5. lokakuuta vietim-

me Afgaanien kulttuurijuhlaa keskus-
seurakuntatalon juhlasalissa.

Mittavan tilaisuuden järjestelyt oli

suoritettu yhteistyössä kaupunkiseura-
kunnan ulkomaalaistyön, Katulähetyk-

sen Linkki-ulkomaalaistyön ja Afgaa-

nien kulttuuriyhdistyksen kanssa. Pai-
kallisessa Afgaaniyhdistyksessä on lä-

hes 250 jäsentä ja se onkin yksi suurim-

pia ulkomaalaisryhmiä kaupungissa.
Ramasan juhlatilaisuuteen oli saapu-

nut parisen sataa pakolaisina Afganis-

tanista maahamme saapunutta miestä
ja naista lapsineen. Afgaani yhdistyk-

sen puheenjohtaja Momeni Zialaq-

huk ja koko yleisö toivotti seurakun-
nan maahanmuuttajadiakoni Mirja

“Kutti” Hytösen ja katulähetyksen

Seppo Riikosen ja Esko Jantusen
aplodien kanssa tervetulleeksi. Esko

Jantunen toi yhdistyksemme tervei-

set juhlakansalle. Venäjän kielellä lau-
sutut sanat tulkattiin darin kielelle.

Juhlakansa sai nauttia runsaasta

kulttuuriohjelmasta, puheista, runois-
ta, kansantansseista sekä esiintymään

kutsutun laulutaiteilijan kansallista lau-

luista. Väliajalla järjestetty kahvitus oli
afgaanimaiseen tapaan hyvin vie-

raanvarainen eikä unohtanut myös-

kään ilahduttavan runsasta lapsiyleisöä.
Afgaanit kuten muutkin etniset ryhmät

osaavat juhlia ja viettää aikaa yhdessä.

Tämän kertainenkin juhla kesti lähes
kuusi tuntia. Tällainen kulttuurien vä-

linen kohtaaminen tuo aitoa iloa pa-

kolaisten arkeen, auttaa kotoutumises-
sa ja on myös omiaan poistamaan en-

nakkoluuloja eri kansanryhmien välil-

tä.

Teksti ja kuvat:

Esko Jantunen
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Yhteisövalmennus tuli EcoCenteriin

� Työvalmennussäätiö Tekevä

tarjosi Katulähetykselle yhteis-

työn merkeissä neliviikkoista

työvalmennusjaksoa

EcoCenterissä työllistetyille.

Päihkeen projektityöntekijä

Jouko Lehtimäki kävi asiantunte-

vasti ja osallistujia keskusteluun

rohkaisten läpi

päihderiippuvuuden sen seitse-

mät kiemurat. Koko opintojakso

toteutettiin ns. learning cafe –

tyyppiseesti, jossa oli jatkuva

kahvitarjoilu ja pöydissä istuvat

ryhmät kirjoittivat ja kokosivat

ajatuksena paperisiin

pöytäliinoihin. Katulähetyksessä

pohditaan nyt, voitaisiinko

opittua yhteisövalmennusmallia

toteuttaa EcoCenterissä esimer-

kiksi kaksi kertaa vuodessa.

Yhteisövalmennusjakson kävi

läpi kaikkiaan 25 henkilöä,

joukossa myös työnjohtajia ja

Katulähetyksen toiminnanjohta-

ja.
Jouko Lehtimäki selvitti heti kätte-

lyssä, ettei hän ole tullut paikalle kaik-

kitietävänä asiantuntijana, vaan vuoro-
vaikutusta etsivänä opastajana.

“Haluan herättää kysymyksiä ja saa-

da aikaan keskustelua. Tarkoitus on,
että neljän tapaamisen jälkeen ajatte-

lemme itse elämäämme suhteessa

päihteisiin. Kaikillahan täällä olevilla ei
ole päihdeongelmaa, mutta täällä esil-

le tulevilla asioilla on kyllä heijastumaa

muillekin elämänalueille”, Lehtimäki
selvitti kerran viikossa tapahtuneen

yhteisövalmennuksen ideaa.

Yhteisövalmennus räätälöitiin Katu-
lähetyksen omiin arvoihin: kristillisyy-

teen, yhteisöllisyyteen ja vastuullisuu-

teen. Kankaalle heijastettu riippuvuu-
den puu – kuva sai osallistujat mietti-

mään riippuvuusongelmaa kokonai-

suudessaan, oli sitten kysymys päihteis-
tä, työstä, pelaamisesta, television töl-

löttämisestä tai muista turhautumisiin

haettavista lääkkeistä. Oireet olivat

puun oksia, tunteet – erityisesti häpeä

– olivat juuria ja tunneperäinen hyväk-

sikäyttö maaperänä. Riippuvuusongel-
ma voi lähteä liikkeelle pienestä; kenen-

kään tunteita ei oteta aina oikein vas-

taan jäämme ilmaisemattomien tuntei-
den “nalkkiin”.

Vetäjä otti esille mielenkiintoisen

sosiaalisen lainalaisuuden.
“Jos Erkillä on vaikeuksia, se johtuu

hänen persoonastaan ja jos minulla on

vaikeuksia, se johtuu olosuhteista”,
Jouko Lehtimäki latasi ja osoittele sor-

mellaan toiminnanjohtaja Arvajaa.

Viesti meni perille, me pakoilemme
vastuuta omista ongelmistamme ja

syyllistämme vaikeuksiin joutunutta

automaattisesti.
Tekevällä otettiin ensimmäisiä aske-

leita kohti yhteisövalmennusta vuoden

2003 alussa, kun säätiössä mietittiin
keinoja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ke-

hittää samalla päihdeongelmaisten

hoitoonohjausmalli. Valtakunnallisen
yhteisövalmennuskoulutuluksen ajoit-

tuminen samaan saumaan tarjosi oivat

mahdollisuudet päästä asiassa eteen-

päin. Jo seuraavana vuonna valmennus
toteutettiin Katulähetyksessä koetulla

mallilla, päivän pituisina valmennusta-

pahtumina.
Uusi hoitoonohjausmalli saatiin val-

miiksi Tekevällä tämän vuoden aika-

na. Yhteisöllinen valmennusprosessi
tukee hoitoonohjausta, sillä nyt päih-

deongelmiin yhteisössä tiedostetaan

valmennuksen aikana, päihdeongelma
on sairaus, johon on saatavissa tukea

ja hoitoa. Vanhakantaisesti rangaistus-

mentaliteetista on siirrytty hoidolliseen
tapaan hoitaa päihderiippuvuutta.

Tekevällä on saatu jo kokemuksia

yhteisövalmennuksen toiminnasta.
Valmentajien näkökulmasta jälkeen-

päin arvioiden koulutustapahtumat

olivat kokoonpanoiltaan, asenteiltaan
ja tunnelmiltaan jonkin verran erilaisia,

vaikka valmennuksen keskeiset mene-

telmät ja sisällöt olivatkin yhteneviä.
Jotkut ryhmät olivat aktiivisia keskus-

telijoita ja toiset ryhmät tarvitsivat tii-

viimmin tukevaa otetta käsiteltävien
asioiden prosessoimiseksi. Silloin täl-

löin yhteisövalmentaja törmäsi myös

Tekevän projektityöntekijä Jouko Lehtimäki houkutteli osallistujat keskustele-
maan riippuvuusongelmista ja yhteisen vastuun ottamisesta. Lehtimäki oli taitava
ryhmän vetäjä, mutta eivät Katulähetyksen työllistetytkään aivan hiljaisimmasta
päästä ole.
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jyrkkiin asenteisiin, jotka juontuivat
vahvasti tunnelähtöisestä suhtautumi-

sesta erityisesti käsiteltäessä huumeita.

Päihdeasioista puhuminen näyttäisi
koulutusprosessin jälkeen helpottu-

neen Tekevässä. Yhteisövalmennus loi

yhteistä ymmärrystä valmentajien ja
valmentautujien välille ja antoi kuin

luvan puhua päihdeasioista työvalmen-

nuksen arjessa. On arvioitu, että yhtei-
söllisyys työvalmennusyksiköissä on

vahvistunut ilmeten aiempaa syvem-

pänä vastuunottona valmentautujato-
vereista.  Jo tässä on tavoitetta kerrak-

seen myös Katulähetyksessä.

Eero Tolvanen
Kahvi laukaisee kielen kannat – yhteisövalmennuksessa kahvia oli tarjolla koko
ajan, sillä learning cafe – menetelmässä keskustellaan kuin kahvilassa ikään.

Asunottimien yötä

vietettiin
Kalliomäessä

Nuotiotulet syttyivät klo 19, jonka
jälkeen Jyväskylän maalaiskunnan sil-

määtekevät tulivat paikalle pohtimaan

kunnan asunnottomien tilannetta.
Useissa puheenvuoroissa tuotiin esil-

le hyvä yhteistyö katulähetyksen kans-

sa. Kalliomäen puolesta vieraita olivat
kestittämässä Liisa Saarnivaara-Soini ja

Olli Mäki.

Mukana keskustelemassa olivat
Jyväskylän maalaiskunnan valtuuston

puheenjohtajat Pauli Partanen, Jouko

Asikainen ja Paavo Luukkonen sekä
apulaiskunnanjohtaja Erkki Talvitie,

Jyväskylän  mlk:n Vuokratalot Oy:n

hallituksen varapuheenjohtaja Vesa
Ahonen ja maaseurakunnan kirkko-

herra Arto Viitala.

Musiikista huolehtivat duo Erkki

Meskanen & Arja Mähönen. Savusau-

na oli lämpimänä kello 17 alkaen.
Illan päätteeksi oli kahvi-, tee- ja

mehutarjoilu.

Liisa Saarnivaara-Soini toivotti tervetulleeksi kunnanvaltuutetut.

Nuotiotuli antoi lämpöä.
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Kutsumuksen poluilla
 � Ihmisen tie ei aina kulje

niissä suunnitelmissa, joita itsel-

lemme laadimme. Perheen elämä

voi muuttua onnettomuuksien ja

menetysten kautta perusteellises-

ti. Lisäksi lapsuuden ihanne-

ammatit vaihtuvat usein toisiksi

iän karttuessa ja opintojen ede-

tessä.
Näin kävi myös minulle. Elin lapsuu-

den varsin puutteellisissa oloissa. Isäni

kuoli tuskin keski-ikään ehdittyään
vuonna 1957. Kuoleman vietyä  per-

heestä isän , se merkitsi köyhyyttä ja

leivän puutetta. Meitä jäi puutteen kes-
kelle äitini ja kaksi sisartani. Nuorem-

pi sisareni kuoli pian isän kuoleman
jälkeen leukemiaan. Niinpä elämä

haastoi meidät vanhemman sisareni

kanssa jo nuorena ottamaan vastuuta
omasta pärjäämisestä. Uskoontuloni

13- vuotiaana loi vahvan kristillisen

perustan elämälleni. Kotiseurakunnak-
seni tuli Lahden Helluntaiseurakunta,

jonka jäsenenä kasvoin kymmenisen

vuotta. Tuona aikana olin aktiivisesti
mukana katulähetys- ja teetupatoimin-

nassa.

Ammatinvalinnan tullessa ajankoh-
taiseksi valitsin autonasentajan opinnot,

jotka suoritin Lahden ammattikoulus-

sa. Valmistuin asentajaksi vuonna 1969.
Sittemmin työskentelin kuljetusfirman

korjaamolla ja metallitehtaan laitosmie-

henä. Sisäinen kutsumus ei kuitenkaan
antanut rauhaa. Tuo aika oli valmistau-

tumista evankeliumin työhön. Sittem-

min Lahdessa vuonna 1973 alkanut
seurakuntatyö kesti yhteensä yli kaksi-

kymmentä vuotta. Vuonna 1974 läh-

din seurakuntatyöhön  Ivaloon. Noi-
na aikoina avioiduin Hannelen, lahte-

laisen sairaanhoitajan kanssa.. Lahdes-

ta lähdettyäni palvelin Ivalon, Pyhäjär-
ven, Orimattilan ja Toivakan helluntai-

seurakuntien paimenena. Toivakan

seurakunnan työyhteyden päätyttyä
jäimme neljän lapsemme koulu- ja

vaimon työkuvioitten tähden asumaan

Toivakkaan. Perustin käsityöalan yri-
tyksen ja kävin kivenhionnan ja prons-

sivalun peruskurssit Mikkelissä ja Ota-

vassa. Käsityöalalla työskentelin viitisen

vuotta perustaen tuona aikana käsityö-
myymälän ja pienen kahvilan Toivakan

keskustaan.

Paluu kutsumuksen työhön

Koskaan ei kutsumus sananjulista-

jaksi ole sammunut. Käsityöala olisi

voinut viedä mukanaan, mutta Juma-
la näki toisin. Sairastuin epoksiliimas-

ta vaikeaan ihoallergiaan ja käsityöläi-

sen ammattini kariutui siihen.. Lääkä-
rit totesivat selkeästi, että kaikki käsi-

työn tekeminen on nyt loppu, sillä al-

lergian paraneminen ei ole mahdollis-
ta liimojen osalta ja kaikki pöly ylläpi-

tää sitä. Ei muuta kuin yritys pakettiin

ja viisi vuotta kestänyt liiketoiminta
myyntiin. Vakuutusyhtiö tarjosi uudel-

leenkoulutusta ja samalla perheenä

rukoilimme johdatusta vaikeaan tilan-
teeseemme.

Hoitoalan kautta
kutsumuksen työhön

Opiskelu uuteen ammattiin tapahtui

odotettua kivuttomammin. Ammatin-
valinnan psykologit suosittelivat seura-

kuntatyön kokemuksen pohjalta sosi-

aali- ja terveysalaa. Niin sitten heittäy-
dyin “tuulen vietäväksi” ja löysin pian

itseni Sisälähetysseuran oppilaitokses-

ta Pieksämäeltä opiskelemasta mielen-
terveys- ja päihdetyön lähihoitajaksi.

Opiskeluaika oli mielenkiintoista ja

hyvin avartavaa. Moni seurakuntatyös-
sä näkemäni asia ja käsitys ihmisyydes-

tä muuttui perusteellisesti. Koulutus ja

työskentely työssä oppimispaikoissa
opetti näkemään ihmiselämän monet

kasvot uudella tavalla. Ymmärtämys ja

armahtava mieli saivat lisätilaa ja Ju-
malan sana alkoi elää jälleen ruohon-

juuritasolla. Paluu nuoruuden hengel-

liseen työhöni, kadun kansan ja vähem-
piosaisten pariin, oli alkanut.

Kan- kodilta Jyväskylän
katulähetykselle

Valmistuttuani etsin työpaikkoja, lai-

toin hakemuksia joihinkin vanhustyön
yksiköihin saamatta vastakaikua. Ru-

koilin samalla ja päätin jättää työpai-

kan haun Jumalan haltuun. Kymmenen
minuuttia tuosta rukouksesta, soitti

Kristillisen alkoholisti- ja narkomaani-

työ ry:n ( Kan: ry) toiminnanjohtaja

Veikko Ripatti

Lähihoitaja / päihdetyönohjaaja Veikko Ripatti työssään Tessio Backassa. Veikon
työ on paljolti hengellisten ryhmien pitämistä ja työterapiatoiminnan ohjaamista.
Kuvassa asennellaan taulunkehystyslaitteita paikoilleen.
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Kari Hiltunen ja pyysi minua Pyhänsi-
vun hoitokotiin ohjaajaksi. Vajaat kaksi

vuotta työskentelin Kan- kodilla Mu-

hoksella. Työ oli haastavaa ja myös
antoisaa. Työtiimimme oli hyvä ja

motivoitunut. Syksyllä Kan:ry luopui

Pyhänsivun hoitokodista lähinnä sen
vanhojen rakennusten ja kalliiksi muo-

dostuneitten ylläpito- ja korjauskustan-

nusten vuoksi. Jäin työttömäksi ja otin
yhteyttä Jyväskylän katulähetyksen toi-

minnanjohtajaan Erkki Arvajaan.  Jon-

kun ajan päästä Arvaja soitti ja pyysi
neuvotteluihin mahdollisesta Tessio

Backa- laitoskuntoutusyksikön päihde-

työntekijän paikasta. Pääsimme sopi-
mukseen ja 17.10. olin Tessio Backas-

sa töissä. Monien uusien työntekijöi-

den saman-aikainen tulo Tessio Back-
aan aiheutti oman oppimisensa ja työ-

kuvioitten sisäistämisen. Pääpiirteissään

kukin meistä on jo löytänyt oman toi-
menkuvansa ja työ on lähtenyt etene-

mään.

Uuteen työyhteisöön sopeutuminen

ei ole ollut vaikeaa, sillä Tessio Backan

ja Kan- kodin toimet eivät kovin pal-
jon poikkea toisistaan. Ero näiden

päihdetyötoimijoiden kohdalla on lä-

hinnä siinä, että Kan- kodit ovat sel-
keänä jatkumona helluntaiseurakuntien

tekemälle päihdetyölle. Kan- kodit

ovat näin ollen osana helluntaiseura-
kuntien toimintaa, kun taas katulähe-

Tiedote
Jyväskylän Katulähetys ry on pa-

rantanut palveluaan hankkimalla ta-

varaliikenneluvat paketti- ja kuor-

ma-autolle. Liikenneluvat yhdessä
arvonlisäverolliseen toimintaan siir-

tymisen kanssa mahdollistavat

muuttotoiminnan aloittamisen.
Olemme myös hankkineet perä-

laitanostimella ja kopilla varustetun

kuorma-auton sekä palkanneet am-
mattitaitoisen kuljettajan hoitamaan

muuttopalvelua. Kuljettajan ohella

työllistämme tarvittaessa muitakin
palveluksessamme olevia yhdistel-

mätukityöllistettyjä henkilöitä muutto-

jen apumiehiksi. Samalla kuorma-au-
tolla hoidetaan myös Ruokapankki Jo-

kapäiväisen leivän sekä EkoCenter Jy-

kaTuotteen ajot, joten muuttojen toi-
mitusajoissa saattaa joskus olla piden-

nyksiä.

Alkuvaiheessa pyrimme keskitty-

mään erityisesti ns. ”sosiaalisiin muut-

toihin”, sosiaalitoimistojen ja seurakun-
nan diakoniatyön tilaamiin muuttoihin.

Muuttojen tilaukset Aulis Alangolta
puh: 040-7542626

HINNASTO: ( Alv 0%)

Muutot kuorma-autolla:

Kuorma-auto 0,80•/km

Kuljettaja 25•/t
Apumiehet 15•/t

Muutot paketti-autolla:
Pakettiauto 0,50•/km

Muuttomiehet 15•/t

Tilaussoittoja odotellen!

Jyväskylän Katulähetys ry

tys on yhteiskristillisellä pohjalla. Mo-
lempien työn pohjana on kristillinen

elämänkatsomus ja Jumalan sana.

Usko Jeesukseen, syntisten vapahta-
jaan, onkin se luja kallioperusta, jolle

kaikkien ihmisten on turvallista raken-

taa elämäänsä.

Veikko Ripatti
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Seuraava tiedotuslehti
1/2006 ilmestyy
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40320 Jyväskylä
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Katulähetyksen joulukirkko
tiistaina 20.12. klo 9 Huhtasuon kirkossa

Ohjelma:

- Virsi 25 säkeet 1,2,5,7  ”Nyt seisahdun mä seimelles..”
- Alkusanat, synnintunnustus ja rukous; emeritus piispa Yrjö Sariola

- Virsi 30 kokonaan ”Maa on niin kaunis…”

- Armahdetut lauluryhmä kaksi laulua, johtaa Olli Mäki
- Jouluevankeliumi: Erja Moisio-Santamaa; Luukas 2:1-20

- Saarna; Piispa Yrjö Sariola

- Jouluvirsi ”Hiljaa, hiljaa, Joulun kellot kajahtaa…”
- Esirukous; Esko Jantunen

- Isän meidän ja Herran siunaus; Yrjö Sariola

- Loppuvirsi 21 kokonaan ”Enkeli taivaan lausui näin…”

Tilaisuuden juontaa emeritus piispa Yrjö Sariola

Kanttorina: Matti Mertanen
Tilaisuudet päätteeksi seurakuntasalissa Joulukahvit


