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Vapautetut
Jyväskylän Katulähetys ry

Etapin peruskorjaus on loppusuoralla. Lue sivut 10 ja 11.

Cafe Center oli
mukana SyysOpenissa
Lounaispuistossa.
sivu 4.
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Asukastyytyväisyyskysely
toteutettiin kesäkuussa. Lue
tulokset.
sivu 6 ja 7.

Uusi työntekijä Auli
Toikkanen tuli taloon.
sivu 4

Mustaa valkoisella

Taivaasta annetut sanat!
Herra Siunatkoon sinua
ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle
Ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen. (4Moos 6:24–26)
Uskon, että lähes kaikki ihmiset rukoilevat joskus. Julkisesti tai salaa. On
helpompi rukoilla julkisesti silloin kun
koko seurakunta yhtyy rukoukseen.
Rukousaiheen ollessa hyvin henkilökohtainen on helpompi rukoilla salaa. Näin
on myös usein sellaisen kohdalla joka
ei ole uskoansa tunnustanut julkisesti.
Pääasia on, että ihminen alkaa rukoilla.
Molempiin tapoihin Jumalan sana meitä
ohjaa. Varsinaiset oivallukset tapahtuvat
sydämen tasolla.
Onko sitten parempi rukoilla vapaasti
omin sanoin vai käyttäen meille annettuja valmiita rukouksia. Oma kehitykseni
on johtanut käyttämään raamattua yhä
enemmän ”rukouksen kielenä”. Tällöin
raamatun lukeminen ja rukous sulautuvat
yhdeksi virraksi niin, että on mahdotonta
sanoa, mistä rukous alkaa ja lukeminen
päättyy. On myös rukouksia joista voisi
sanoa, että ne on annettu meille taivaasta.

”Herra siunatkoon sinua ja
varjelkoon sinua.”
Jumalan antamat sanat ovat pelkistettyjä
mutta syvällisiä. Juuri ja vain sitä mitä me
tarvitsemme – tämä ns. Aaronin siunaus
on sellainen. Niistä huokuu jumalallinen
viisaus – enempää ei tarvitse tässä kohdassa sanoa. Ihminen olisi monisanaisempi.
Muistelen itsekin joskus ajatelleeni, että
onpa pliisu siunaus (laimea, mitäänsanomaton, harmaa). Kunnes välähti. Tässähän pyydetään ihmiselämän tärkeimpien
osatekijöiden tulemista elämäämme – tulla siunatuksi ja varjelluksi. Kuka tahansa
päähän potkittu, hyljeksitty jopa kirottu
ihminen voi saada sisimpäänsä uuden
tunnisteen eli identiteetin. Kuka minä
olen? Mikä minä olen? Olen siunattu –
olen varjeltu. Nyt tiedän sen itse ja voin

parantua ja toisetkin näkevät sen. Mikä
voisi olla tärkeämpää onnellisen ja tasapainoisen elämän kannalta? Ilman Jumalan
siunausta ja varjelusta olemme alituisesti
vaarassa astua harhaan ja ponnistelumme
valuvat hukkaan.

”Herra kirkastakoon kasvonsa
sinulle ja olkoon sinulle
armollinen.”
Jumalan Sana on monikerroksinen –
niin myös tässä. Tässä puhutaan samasta
asiasta kuin edellisessä siunauksessa,
mutta syvemmälle johdattaen. Taivaallisesta näkökulmasta katsottuna Jumalan
olemushan on aina kirkas. Nyt kuitenkin
ihmisen vinkkelistä katsoen alkaa tapahtua
ihmeellisiä asioita. Ennen sielulle yhdentekevä ja käsittämätön saa huomion. Syynsä
kullakin miksi sielun mielenkiinto herää?
Salaperäisen voiman vetämänä ihminen
pysähtyy, haluaa kuulla ja nähdä mitä
hänelle puhutaan taivaallisista asioista. Ihminen on tullut elämänsä käännekohtaan
ja tärkeimpään aikaan. Se on ihmisen etsikkoaika. Se on aika jolloin Jumala kutsuu
ja vetää ihmistä pelastukseen.
Olen joskus saanut olla tällaisen ihmisen
rinnalla ja aistia Pyhän läsnäolon ihmisen
maistellessa Jumalan armolupauksia.
Tässä prosessissa ihminen tulee uskoon
löytäen Jeesuksen henkilökohtaisena
Vapahtajanaan tai sitten paaduttaa sydämensä. Jumala ei pakota, mutta antaa
väkevän apunsa sille ihmiselle, joka sitä
häneltä pyytää. Aina kun Jumala kirkastaa
ihmiselle kasvonsa ihminen näkee Jeesuksen Kristuksen. Tie taivaallisen Isän
luokse on tarkoin viitoitettu. Miljoonien
ihmisten kokemana Jeesuksen osoittama
reitti on selvä: ”Minä olen tie ja totuus ja
elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin
kuin minun kauttani.” John 14:6

”Ja Herra kääntäköön kasvonsa
sinun puoleesi ja antakoon sinulle
rauhan.”
Olemme lyhyehkösti käyneet läpi mitä
merkitsee olla siunattu ja varjeltu sekä
sen mitä merkitsee kun Jumala kirkastaa

armolliset kasvonsa vetäen ihmisen Jeesuksen luokse.
Seuraavassa puhutaan siitä miten Herra
kääntää kasvonsa eli kohottaa katseensa
osoittaen erityishuomiota ihmiselle, josta
on hengellisen syntymän kautta tullut
hänen lapsensa. On tapahtunut jotakin
hyvin ihmeellistä. Jumalasta ja ihmisestä
on tullut sukulaisia eli saman perheen jäseniä. Jumala iloitsee tästä tapahtumasta
suunnattomasti. Kaikki taivaan enkelit ja
sotaväki riemuitsee sanomattomalla ilolla.
Mutta myös tämä ihminen iloitsee kokiessaan syyttömyyttä, rauhaa ja iloa. Kaiken
vastaan pyristelyn jälkeen nyt koettu on
ihmiselle yllätys.
Elämässämme voi olla aikoja jolloin uskon liekki tuntuu vähäiseltä. Rukouksemme tuntuvat hentoisilta ja epävarmoilta
vuorenkorkuisiin ongelmiin nähden. Älä
lannistu vaan jatka rukoilemista. Rukous
valmistaa sydäntäsi Jumalalle. Jumala
haluaa siunata ja varjella sinua. Ehkä kohtaamiesi vaikeuksien tarkoitus olikin saada
sinut etsimään rukouksessa Jumalan apua.
Voit rukoilla vapaasti omin sanoin tai
käyttämällä valmiita rukouksia. Ratkaisun
avaimet ovat sydämesi tasolla.

Kiitämme Jumalaa...
Hyvästä työyhteisöstä
65 vuotisesta katulähetystyöstä
Jumalan antamasta uudesta 		
		 armon päivästä.
 Jeesuksen ristinkuolemasta




Rukoilemme Jumalaa...






Herätystä jyvässeudulle
Työtovereiden puolesta
Uutta intoa työhön
Särkyneiden sydämien puolesta
Katulähetyksen tulevan 65-vuotisjuhlan onnistumisen puolesta
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Katulähetyksen kesäpäivät Kajaanissa 6. – 8.8.2010

”Olette pyhien kansalaisia ja Jumalan
perhettä Ef. 2:19
Otsikon mukaiset Katulähetysliiton
kesäpäivät saatiin pitää pääosin hyvin
kauniissa säässä Kajaanin Joutenlammen kurssikeskuksessa. Osallistujia oli
kaikkialta Suomesta, etäisimmät Lapista
ja Hangosta.
Meitä Jyväskylän väkeä oli 13 henkeä.
Menomatkalla poikkesimme Lepikon
torpassa Pielavedellä, joka oli presidentti
Urho Kekkosen lapsuudenkoti. Kekkonen opiskeli ja asui Kajaanissa ja niiden
talojen seinissä on muistolaatat. Näiltä
osin matkamme oli myös historiallinen
kulttuurimatka. Tänä vuonna Suomessa
on vietetty ”kaikkien aikojen kesä” ja
lämpöennätys rikottiin kautta aikojen.
Välillä on ollut Asta ja Veera myrskyt,
jotka tekivät tuhojaan. Kajaanissa näimme Paltaniemen vanhassa kuvakirkossa pidettiin iltatilaisuus.
luonnon voimat, kun rantasaunailta päättyi valtavaan salamointiin, mutta tuhoja ei
tullut. Näin luonnon rauha ympärillämme
rikkoutui hetkeksi.

Seurakunta – ”kotimme”
Kappalainen Taina Manninen piti
ansiokkaan raamattutunnin, jossa hän
puhui seurakunnasta, sen merkityksestä
yksittäiselle uskovalle ja miten se voi
rakentaa kristittyjen keskinäistä yhteyttä,
anteeksiantoa ja voimaannuttaa meitä
elämän tiellä. Seurakunta on organismi, jonka sisällä on ”eri-ikäisiä lapsia”
aivan kuin fyysisessä perheessäkin on.
He elävät eri tasoilla kukin oman kehi- Kajaanin Joutenlammen kurssikeskus keräsi 140 osallistujaa eri puolilta Suotyksensä mukaisesti ja tarvitsevat apua mesta. Jyväskylästä olivat mukana vas. Pirjo Kukkola, Markku Leinonen, Pekka
juuri siihen tilanteeseen. Tämä on myös Nurmi, Artturi Anttila, Sakari Pihlaja, Erkki Arvaja ja Kati Pihlaja.
seurakunnan rooli meille itse kullekin. kattoon maalattuine laajoine raamattuLiiton vuosikokous
Kunnioittakaamme ja arvostakaamme aiheisine maalauksineen. Tämä traditio
omia seurakuntiamme ja pitäkäämme on ikivanha ja yksi sen tarkoituksista
Perinteinen liiton vuosikokous pidettiin
niihin ahkerasti yhteyttä omaksi parhaak- oli kuvan kautta opettaa lukutaidotonta
semme ja rakennukseksi tuohon Jumalan kansaa. Toiseksi se toi Pyhyyden läsnä- päivien yhteydessä. Käytiin läpi talous ja
toiminta ja tehtiin henkilövalintoja. Pekka
perheeseen, josta Efesolaiskirjeen 2. luku olon jumalanpalvelustilaan.
Arposuo valittiin jatkoon hallitukseen
Pekka
Arposuon
puhe
kirkossa
oli
niin kauniisti kertoo.
yksi tapahtuman keskeisintä antia. Täältä vuosiksi 2011 – 2013. Tällä hetkellä Pekka
siirryimme huikean kauniin Oulujärven on liiton hallituksen varapuheenjohtaja.
Paltaniemi, vanhaa
rannalle, Eino Leinon kotitalolle. Leino, Seuraavat liiton talvipäivät pidetään Helkulttuuriympäristöä
tunnetuin runoilijamme tuli Katulähe- singissä helmikuussa 2011 ja Jyväskylä saa
Saimme vierailla Paltaniemen vanhassa tystä lähelle siinä mielessä, että hänen kesäpäivät vuonna 2013.
Seppo Riikonen
kuvakirkossa, jossa pidettiin Sanan ja elämän loppuvaiheet olivat yksinäiset ja
musiikin ilta. Kirkko on ainutlaatuinen alkoholin sävyttämät. Se antoi ajattelemisen aihetta.
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Suuntana ylös-projektin uusi työntekijä Auli Toikkanen:

Haluan tuoda valoa ihmisen elämään

S

Projektipäällikkö Auli Toikkanen
työskentelee yhdessä Kaisi Partasen
kanssa.

uuntana ylös-projektipäällikkönä
aloitti elokuussa Auli Toikkanen.
Projektin tarkoituksena on tuottaa
laadukasta yksilövalmennusta Keski-Suomen Ely-keskuksen alueella oleviin työllistämishankkeisiin työllistetyille henkilöille.
Toisena tarkoituksena on yksilövalmennuksen tuottaminen Katulähetyksessä työskenteleville henkilöille, jotka ovat erilaisissa työharjoittelu- ja palkkatukitöissä. Jyväskylän
Katulähetys ry:ssä työskentelee jatkuvasti
yli 90 henkilöä em. toimenpiteissä.
Projektin tavoitteena on saada aikaan
kohderyhmän henkilöille selkeä elämänhallinnan vahvistuminen ja ohjata asiakkaita
työelämään avoimille työmarkkinoille.
Auli elelee viiden murrosikäisen ja miehensä kanssa vauhdikasta uusperhe-elämää.
Koko perhe harrastaa musisointia Auli ja
puoliso soittavat Keskeneräiset-nimisessä
lauluryhmässä. Laukaassa asuva Auli pyöräileee mielellään 22 kilometrin työmatkansa
aina, kun se on mahdollista. Hän nauttii
liikunnasta sen eri muodoissa ja luonnos-

sa samoilusta yhdessä miehensä kanssa.
Vapaa-aika kuluu myös avioparityössä Uusperheliitossa ja Kansan Raamattuseurassa.
Auli on koulutukseltaan aikuiskasvatustieteen maisteri, ammatillisten aineiden
opettaja ja lastentarhanopettaja.
- Olen tehnyt elämäni aikana monenlaisia
työtehtäviä ja ollut monenlaisissa työyhteisöissä töissä.
- Suurimman osan työelämästäni olen
työskennellyt sosiaalialan kouluttajana. Projektityön kokemusta minulla on Sosiaali- ja
terveysalan kehittämishankkeesta.
- Olen kokenut kutsumusta myös hengelliseen työhön nuoruudestani asti. Sain työskennellä Jyväskylässä Kansan Raamattuseuran aikuistyön vetäjänä muutaman vuoden.
Olen kysellyt Jumalalta paikkaani ja johdatusta työasioihini vuosien ajan. Toivon, että
saisin tässä projektissa olla tuomassa valoa
ihmisten elämään ja välittää viestiä Jumalan
rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta, iloitsee Auli uudessa työpaikassaan.

Cafe Center
SyysOpenissa
Jyväskylän kaupunki järjesti toistamiseen Kulttuurisuunnistustapahtuman
sunnuntaina 5.9. Kaupungin nuorisopalvelut olivat vastuussa tapahtuman
Lounaispuiston osuudesta, josta mm.
kulttuurisuunnistuksen lähdöt tapahtuivat. Suunnistuksen päätyttyä kello 16
alkoi nuorisopalveluiden oheistapahtuma SyysOpenissa, jossa esiintyi mm.
Idols-tähti Pete Parkkonen.
Katulähetyksen Cafe Center oli ainoana kutsuttuna yhteistyökumppanina mukaan Lounaispuistooon. Cafe Centerillä
oli oma toiminnallinen piste, johon oli
tuotu Nuorisovaltuuston Hanke-rahalla
hankitut bändivälineet. Tapahtuman
osallistujat saivat testailla välineitä ja
samalla kerroimme toiminnastamme.
Lounaispuistossa kävi järjestäjän arvion
mukaan noin 800 ihmistä päivän aikana,
joten Cafe Centerkin tavoitti huikean
määrän ihmisiä.
Milla Ukkonen

Isä (laulu) ja poika (kitara) testasivat Cafe Centerin soittia ja pääsivät soittamaan ja laulamaan kokonaisessa bändissä. Bassossa Juha, rummuissa Jukka ja
koskettimissa Milla.
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Katulähetyksen
vahvin
mies
ja
nainen

Katulähetyksen vahvimman naisen titteliä kantaa vuonna 2010 Jaana Ketomäki.

K

atulähetyksen Vahvin mies ja
Vahvin nainen mittelöt käytiin
Myllyjärvellä kesäpäivien yhteydessä.
Osallistujia kilpailussa oli mukavasti,
12 miestä ja viisi naista. Karsintalajeina oli farmarikävely, matka 60 metriä,
miehillä 32 kg:n käsipainot molemmissa käsissä, naisilla 24 kg. Toinen
karsintalaji oli henkilöauton renkaan
heitto pään päältä. Jatkoon pääsi kuusi
miestä ja neljä naista, jotka kilpailivat
paremmuudestaan tukkipunnerruksessa (m 30 kg, n 20 kg:n tukki) sekä lastauksessa (viisi säkkiä, 25-35-45-60-75
kg, kantomatka 5 m).
Pisteitä jaettiin kahdesta ensimmäi-
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ja kahdesta jälkimmäisestä kuudelle parhaalle 10-8-6-4-2-1. Palkintoina kolmelle
parhaimmalle jaettiin lahjakortteja SportHeavy kauppaan kolmikulmaan: I. 30 €,
II. 20 €, III. 10 €. Paljon kiitoksia Janille
ja Sport-Heavyn henkilökunnalle!
Voittajasta ei miesten sarjassa jäänyt
epäselvyyttä, sillä Jani I. Kannustinprojektista voitti kilpailun täysillä pisteillä
(30 p). Lopuista sijoituksista käytiin
vastaavasti erittäin tasainen taisto. Toinen ja kolmas sija ratkottiin Myllyjärven
omien poikien kesken, Olli L. ja Sami S.
päätyivät lopulta tasapisteisiin (15 p) ja
Olli kevyempänä sijoittui toiseksi. Kauas mitalikolmikosta ei jäänyt myöskään
Matti hallinnosta 14 pisteellä. Karsinnas-

ta jatkoon pääsivät nelikon lisäksi Juha
Exitistä ja Peku A-killalta.
Naisissa voiton vei väkivahva Jaana
Exitistä, joka loi paineita miehille (etenkin aviomiehelleen Juhalle:) lastaamalla
kisojen järjestäjienkin yllätykseksi kaikki
viisi säkkiä, joista painavimman paino
(75 kg) ylitti selvästi kisaajan omankin
painon. Hyvä Jaana! Toiseksi sijoittui
Mimmu Kasteesta ja kolmanneksi Pia
Kannustimesta. Vain pisteen päähän
Piasta jäi Kannustimen Jenna.
Iso kiitos kaikille osallistujille ja tapahtumassa mukana olleille, sekä lämpimät onnittelut voittajille!
Teemu ja koko Mylliksen väki

Asukastyytyväisyyskysely 2010:

J

Täällä on turvallista
asua ja elää

o perinteeksi muodostunut Jyväskylän
katulähetyksen teettämä asukastyytyväisyyskysely järjestettiin tällä kertaa kahden
haastattelijan voimin. (Essi Nieminen &
Samuel Taylor) Haastattelijat kiersivät
kaikki 10 yksikköä (Ensiaskel, Etappi,
Kalliomäki, Köhniö, Myllyjärvi, Nurmela,
Salmiranta, Takalaiton, Koluntie 99 sekä
Rasila), josta haaviin tarttui 75 haastateltavaa asukasta.
Tavoitteena pidettiin 80 vastaajaa, mutta mahdollisesti mainio kesäsää verotti
vastaajia. Useasta suusta kuului myös,
että olen jo aikaisempia vuosina kyselyyn
vastannut. Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kun edellisinäkin vuosina. Pieniä muutoksiakin oli tosin tapahtunut ja
löytyihän vastauksien joukosta muutamia
hyviä kehittämisehdotuksia.
Vastaajista suurin osa oli miehiä. (78%)
Vastaajien iät jakautuivat 21 ja yli 70 välille,
mutta vastaajista 78% oli kolmenkymmenen – kuudenkymmenen välillä sekä
93% oli joko naimattomia tai eronneita.
Työssä käyviä tai opiskelijoita vastaajista
löytyi vain 8%, joka kertoo siitä, että katulähetyksen asukkaat ovat erittäin usein
jonkun tuen piirissä.
Tähän olisikin syytä miettiä ratkaisua,
jotta työelämästä syrjäytyminen voitaisiin
estää. Muutamasta suusta kuuluikin, että
pienet pihatyöt voisi olla toimiva siirtymäkeino työttömyydestä työelämään. Matalaan työssäkäyvien prosenttiin vaikuttaa
tosin myös se, että haastattelut suoritettiin
päiväaikaan, jolloin työssäkäyvät ovat
töissä. Suurin osa vastaajista oli asunut yksikössä alle vuoden, mutta huolestuttavaa
on se, että varsin paljon löytyy asukkaita,
joilla on jo vuosien taival katulähetyksellä.

Muuttosyynä asunnottomuus
Useimmiten katulähetykselle on tultu
vuokra-asunnosta (55%) ja syynä on ollut
yli puolessa tapauksissa asunnottomuus.
(54%) Tärkeänä on pidetty myös tukea
päihteettömyydelle ja yhteisöllisyyttä. Tässä asiassa on onnistuttu siis varsin hyvin

Olen tyytyväinen asumisyksikön toimintaan.
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ja tämä tuntui olevan kiitoksen aiheena
monella. Katulähetystä pidettiin mahdollisuutena päihteettömään elämään.
Kysyttäessä kohdellaanko asukkaita
tasapuolisesti vain 68% vastasi kyllä, kun
viime vuonna vastaava luku oli 88%.
Tässä asiassa on siis tapahtunut huolestuttava tiputus. Kielteisesti vastanneet perustelivat asiaa pärstäkertoimen mukaan
toimimisella. Etenkin 0-rajan kanssa on
koettu epätasa-arvoa. Lisäksi erityistuettuja ja perusasukkaita kohdellaan joidenkin
vastaajien mielestä eriarvoisesti. Päihderajoituksia pidettiin pääsääntöisesti hyvinä.
Neljä viidestä kertoi porinaryhmien
määrän riittävän. Sama määrä myös oli
sitä mieltä, että niissä käsitellään oikeita
asioita. Yhdestä yksiköstä kuitenkin kuului monesta suusta, että porinoita ei pidetä
ollenkaan, vaikka niille olisi halukkuutta
ja tarvetta.
Muutamat haastateltavat olivat sitä
mieltä, että porinoissa asukkailla pitäisi
olla enemmän sanavaltaa. Päätöksiä tehdään usein vain työntekijöiden kesken ja
sovitut asiat eivät johda mihinkään.
Haastateltavat olivat vahvasti sitä mieltä, että työntekijät tietävät hyvin heidän
asumiseen liittyvät tukitarpeensa. (ka. 8,1)
Vastaajat luottivat myös työntekijöiden
ammattitaitoon kriisitilanteissa (ka. 8,2) ja
erityisen maininnan kohteena on työntekijöiden arvostus asukkaita kohtaan. Tässä
keski-arvoksi muodostui peräti 8,6.
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Työntekijät tukevat aidosti
Asukkaat kertoivat työntekijöiden
olevan aidosti kiinnostuneita heidän
asioistaan, mutta rauhassakin saa olla,
jos niin haluaa. Kerrottiin, että työntekijät tekevät usein myös ns. ylimääräisiä
tehtäviä esimerkiksi kuljetusten suhteen.
Jokunen kuitenkin muistutti, että kaikki
työntekijät eivät toimi asiakasta arvostaen ja ovat jopa epärehellisiä, mutta suurin
osa kuitenkin.
Peräti 31% eli noin joka kolmannes
oli sitä mieltä, että heitä ei oltu tai ei
usko, että tultaisiin kannustamaan itsenäiseen asumiseen, joten tässä asiassa
ollaan selvästi menty väärään suuntaan.
Kerrottiin, että kannustaminen on tässä
asiassa täysin unohtunut, vaikka takana
olisikin jo monta vuotta raitista elämää
ja kaikki muu kunnossa. On jopa peloteltu kuinka kauheaa muualla on asua
ja poislähtemisestä puhuttaessa on vain
sanottu, että lähde joka ei ole tuntunut
kovinkaan kannustavalta.
Vastaajat kokevat, että työntekijöille
voi mennä puhumaan omista asioistaan.
Ainakin yksi luottohenkilö löytyy suurimalta osalta. (ka. 8,2) Lähes kaikki, jotka
hengellistä apua ovat halunneet, ovat
sitä saaneet. Hengellisiä tapahtumia on
ollut riittävästi ja tukea on saatu mm.
läheisen kuolemassa. Hengellistä toi-
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mintaa ei kuitenkaan ole tuputettu, joka
nähtiin positiivisena.
Yksiköiden vastaaviin oltiin pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Vastaajat
olivat vahvasti sitä mieltä, että yksiköiden
vastaavat osaavat ohjata muita työntekijöitä mallikkaasti. Joskus kuitenkin pitäisi
delegoida tehtäviä enemmän, eikä tehdä
kaikkea itse. Määräaikaisten työntekijöiden
suuri vaihtuvuus myös vaikeuttaa ohjaamista. Vastaavat kuitenkin saavat homman
pyörimään, (ka.8,6) joten he ovat onnistuneet tehtävässään vastanneiden mielestä
hienosti. Asioista osataan tiedottaa riittävästi (93%) ja yksiköiden vastaavat myös
kohtelevat asukkaita tasapuolisemmin
kuin määräaikaiset työntekijät. (ka. 8,6)”
Vastaajat olivat tyytyväisiä asumisyksikön toimintaan. (ka. 8,2) He kokivat myös,
että työntekijöiltä saa aina tarvittaessa
apua. Asukkaiden turvallisuuden tuntu oli
pysynyt edelleen korkealla. 91% mielestä
yksikössä oli turvallista asua. Kerrottiin,
että naapurit tekevät paikasta turvallisen
tai turvattoman. Viikonloppuvalvonta ja
paremmat lukot tosin lisäisivät asukkaiden
mielestä turvallisuuden tuntua.

Tavoitteena itsenäinen asuminen
Asumisen tulevaisuudesta puhuttaessa
lähes kaikki olivat sitä mieltä, että haluaisivat vielä joskus muuttaa itsenäiseen
asumiseen. Kunhan vain elämä olisi järjestyksessä ja siihen tulisi mahdollisuus.
Kuitenkin enemmistö (57%) piti nykyistä
asuinpaikkaansa parhaana vaihtoehtona.
Muutamat tosin olivat huomanneet että
mitä kauemmin täällä asuu, sitä vaikeampi täältä on lähteä pois. Tässä asiassa

Hallitus 2010

Halu palata työelämään
Suurin osa työttömistä haastateltavista
halusi takaisin työelämään. Opiskelemaan oli halukkuutta 27%. Mieleistä
opiskelua olisi työllistymistä edistävä
opiskelu. Tulevaisuudensuunnitelmissa
oli pääsääntöisesti raittius ja itsenäinen
asuminen. Kysyttäessä tyytyväisyydestä
omaan nykytilanteeseen keski-arvoksi
muodostui 7,7.
Viimeisessä vapaan palautteen osiossa
lähetettiin Katulähetykselle enimmäkseen
ruusuja. Toiminta on tärkeää ja ollut
monen ihmisen pelastus. Toivottavasti
se jatkuu. Virkistysmatkoja ja tapahtumia
pyydettiin lisää. Tiloja voisi hyödyntää
paremmin ja hengellistä toimintaa moni
toivoi olevan enemmän. Muistutettiin
myös, että muihinkin päihteisiin kun
alkoholiin kiinnitettäisiin huomiota.
Haastattelun tarkoituksella on pyrkiä
kehittämään toimintaa ja havaitsemaan
mahdollisia puutteita. Toivottavasti
haastattelulla on ollut kuitenkin myös
psykologinen vaikutus haastateltaviin.
Kysymykset pistävät ajattelemaan omaa
tilannetta esimerkiksi muuttoa tai kuinka
tyytyväinen elämäntilanteeseensa oikeasti
on.
Haapatie 7 A 1, 40250 Jyväskylä
045 651 0303

Pekka Arposuo, puheenjohtaja
Yrittäjä
Huoltokuja 3, 40800 Vaajakoski
0400 849 710

Mirja Morander, jäsen
Leipuri
Häkkiläntie 1041, 43170 Häkkilä
040 827 0143

Rauno Kosonen, varapuheenjohtaja
Merikapteeni
Tavintie 11 B 31, 40400 Jyväskylä
050 533 1117

Alvari Palmi, jäsen
Lähihoitaja/päihdetyöntekijä
0400 990 982

Artturi Anttila, jäsen
Eläkeläinen
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nouseekin esille tarve kannustukselle
itsenäiseen asumiseen. Vain yksi vastaaja
halusi muuttaa toisen yksikköön, joka
oli hieman yllättävää. Kaikki eivät edes
tienneet, että muitakin vaihtoehtoja on.
Tai että millaisia muut yksiköt todellisuudessa ovat. Erilaisia yksiköitä voisikin
siis yrittää hyödyntää paremmin matkalla
päihteettömään elämään.

Timo Pauni, jäsen
Rikospoliisi, eläkeläinen
Kortesuonkatu 17, 40700 JKL

Martti Ahonen
12.1.1949 - 23.8.2010
Martti asui Kytökadulla jo ennen
Katulähetyksen hallinnointia. Ensiaskeleen valmistuttua Martti muutti yhdessä 49:n muun Kytökadun
asiakkaan kanssa Kankitielle, jossa
asui kuolemaansa saakka.
Martti työskenteli vuosien aikaan
tosi paljon JyKaTuotteen vaatekierrätyksessä.
SuutariMara oli yksi viimeisistä
mohikaaneista. Olen kiitollinen
siitä, että sain tuntea hänet näin
kauan. Martista ei jäänyt mitään
pahaa sanottavaa. Hän oli mukava
ja muut huomioonottava, asiallinen
kaveri.
Ville-Veikko Lampinen

044 521 8204
Sakari Pihlaja, jäsen
Päihdetyön ohjaaja
Hanhiperäntie 197, 40630 JKL
050 919 4265
Tapio Virokannas, jäsen
Koneteknikko
Martinnorontie 14,
40930 Kinkomaa
0500 280 746
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Kirjauutuus
Katulähetysilloista
tuettuun
asumiseen
Jyväskylän Katulähetys ry julkaisee lokakuussa 2010 kasv. tiet. tohtorin Markku
Leinosen kirjoittaman historiikin, joka kertoo yhdistyksen toiminnasta vuosina
1945 – 2010.
Kirja käsittelee monipuolisesti katulähetystyön alkua Suomessa, työn lähtökohtia, sisältöä ja kehitystä. Persoonallisille henkilöhahmoille annetaan runsaasti sijaa. Teos rakentuu sosiaalihistorialliseksi dokumentiksi työstä kaikkein
vaikeimmin syrjäytyneiden parissa.
Se kuvaa yhdistyksen suuren muutoksen pienestä raittiusyhdistyksestä
merkittäväksi kolmannen sektorin toimijaksi maassamme. Kirja raottaa myös
kiintoisia näkymiä Katulähetysliiton ja Sininauhaliiton suuntiin.
Tilaa oma kappaleesi ennakkomaksuhintaan edullisesti.

Tilaan ________ kpl teosta
Katulähetyksen historiikki ennakkotilaushintaan 25 euroa/kpl + postikulut
Nimi _______________________________
Lähiosoite ___________________________________________
Postinumero ja toimipaikka ________________________ Puh. _______
Allekirjoitus ________________________________________
Leikkaa irti ja lähetä tilauksesi osoitteella
Jyväskylän Katulähetys, Kankitie 10, 40320 Jyväskylä
tai sähköposti: erkki.arvaja@kolumbus.fi
puh. 0400642442

K

asvatustieteiden tohtori Markku Leinonen (s. 1955 Kajaanissa) on toiminut aiemmin tutkimus- ja
opetustehtävissä Jyväskylän yliopistossa ja syksystä 2008 lähtien Jyväskylän Katulähetys ry:n palveluksessa.
Leinosen tutkimukset ovat kohdistuneet kasvatuksen historiaan.
1980-luvulla alkaneen tutkimustoiminnan päämielenkiinnon kohteena
ovat olleet kristilliset ajattelijat, erityisesti böömiläisveljien piispa, J. A.
Comenius (1592 – 1670).
Vuonna 1998 tarkastettu väitöskirja
käsitteli Turun piispa Johannes Gezelius vanhemman (1615 - 1690) luonnonmukaista pedagogiikkaa. Leinosen
artikkeleita on ilmestynyt tieteellisissä
julkaisuissa useassa Euroopan maassa
ja hän on saanut työstään kansainvälistä tunnustusta.
Vaikka vanhojen tekstien tulkinta
on ollut lähinnä hänen sydäntään, on
myös lähihistorian tutkimuksella oma
tärkeä paikkansa.
Lokakuussa ilmestyvä Jyväskylän
Katulähetyksen historiikki perustuu
laajaan dokumenttiaineistoon, lukuisiin haastatteluihin ja omakohtaisiin
havaintoihin. Se on kertomus työstä,
jota tehdään vaikeimmin syrjäytyneiden ihmisten parissa. Lukija saa
tuntumaa yhteiskunnan marginaalissa
elävien ihmisten maailmaan. Tutkimus
on myös kertomus kasvusta, toivosta
ja yhteistyöstä. Matalimmassakin
majassa, pimeimpänäkin yönä on
muutoksen mahdollisuus läsnä.
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Syysrastit haastoi muutokseen
Kolmipäiväiset Sininauhaliiton järjestämät Syysrastit pidettin syyskuussa. Lohjan
Vivamon pihapiiri saapui isoilla ja pienillä
busseilla sekä henkilöautoilla asiakkaita
ja työntekijöitä eri puolilta Suomea kaikkiaan noin 140 henkilöä. Syysrastilaisia
yhdisti päihteet, jotka ovat muovanneet
jokaisen elämää tavalla taikka toisella.
Mukana oli sekä päihteet selättäneitä että
niiden kanssa painivia.
Vertaistukeen perustuvien päivien teemana oli identiteettiin liittyvät kysymykset: kuka minä olin, olen nyt ja haluaisin
olla. Katse oli erityisesti siinä, millainen
haluaisin olla. Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi muistutti
tervetulosanoissaan, että muutos on
mahdollista jokaiselle.
- Ihminen voi valita ja päättää monissa
itseään koskevissa asioissa.
Hän kertoi esimerkkejä omasta elämästään. Oman pojan toteamus: ”Kiva,
että käyt meillä kylässä isä” oli pistänyt
hänen työkalenterinsa uusiksi. Uusiksi oli
mennyt myös liikuntatottumukset.
Kiviniemi kehottikin kuulijoita tarttumaan hetkeen ja haastoi muutokseen
kysymällä, mitä sinä toivot elämältäsi.

Päihteistä voi toipua
Yksi maanantaipäivän kohokohdista
oli omien kokemusten kavalkadi. Siinä
kuulijoiden katseltavaksi vyörytettiin
omakohtaisia kertomuksia siitä, miten
päihdeongelman kanssa oli painittu.
- Join vaimoni ja kaksi kaunista tytärtäni, kertoi jo eläkkeellä oleva Olli Mäki
Jyväskylän Katulähetyksestä. Hänelle
vankilat, päihdesairaalat ja yömajat olivat
tulleet tutuiksi 70-luvulla.
Kirsti sanoi eläneensä lasisen lapsuuden
ja rohkaistui kertomaan tarinansa tullakseen näkyväksi.
- Olin päihdeperheen hiljainen ja kiltti
tyttö. Nyt haluan tietää, mitä on näiden
roolien takana, hän tunnusti.
Lasinen oli ollut myös kolmikymppisen
Teemun lapsuus. Hän oli vakaasti päättänyt lapsena, ettei ikinä juo alkoholia.
- Yksitoistavuotiaana notkahdin ensimmäisen kerran. 13-vuotiaana minulla meni
jo lujaa ja 17-vuotiaana oli alkoholisti.
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Jyväskylästä olivat mukana vas. Kyllikki Kuitunen, Olli Mäki, Kati Pihlaja,
Sirkka-Liisa Puoliväli, Auli Toikkanen, Pekka Arposuo, Seppo Riikonen, Esko
Jantunen. Kari Lahti ja Sakari Pihlaja.
Kertojien ”Minä olin” -elämän synkistä
sävyistä huolimatta ”Minä olen” -elämä
näyttäytyi valoisampana, sillä alkoholin
kyllästämät vuodet olivat jääneet taakse.
Oli löytynyt oma paikka elämässä ja syy
elämiselle. Kiitokset tästä osoitettiin myös
Jumalalle, joka liittyi monin eri tavoin
elämäntavan muutokseen.

Ensi vuonna Syysrastit
täyttää 10 vuotta
Sininauhasäätiön toimitusjohtajana
kymmenen vuotta toiminut ja nyt osaaikaeläkkeellä oleva Soini kertoi olleensa
mukana kaikilla Syysrasteilla. Hän muis-

Tuomo Simonen Jyväskylästä oli tyytyväinen Syysrastien antiin.

teli, että historian ensimmäiset Syysrastit
pidettiin Kallioniemessä, joka on Suomen Adventtikirkon leiri- ja kurssikeskus
Laukaassa.
Peurunka-järven rannalla pidetyistä
päivistä Soinin mieleen oli jäänyt erityisesti makkaran syömisestä aiheutunut
karvas jälkimaku.
- Päivien aikana söimme kasvismakkaraa, emmekä tienneet siitä mitään, hän
muisteli ja ihmetteli, miten moinen ”petos” onnistui, vaikka paikalla oli raavaita
makkaran maun tuntevia metsien miehiä.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Syysrastit pidettiin
ensimmäisen kerran. Juhlavuoden kunniaksi kerätään ja julkaistaan mukana
olleiden kertomuksia menneistä vuosista. Muiston tai muistot voi lähettää
Sininauhaliittoon maapostina tai sähköpostitse Virpi Kujalalle tai Sininauhaliiton Internet-sivuilta löytyvän sähköisen
lomakkeen avulla.
- Kirjoittaa voi omalla nimellä tai nimimerkillä, Sininauhaliiton kristillisen
vertaisryhmätoiminnan kehittäjä Kujala
kertoi ja kehotti rohkeasti kirjoittamaan
Olli Kariniemi

Jyväskylä edelläkävijänä

Katulähetys rakentaa uusin ideoin
ja valtionhallinnon tavoittein
Jyväskylän Katulähetys ry on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen,
voittoa tavoittelematon yhdistys. Katulähetystyö aloitettiin Jyväskylässä sotien
jälkeen 1945, kun rintamilta palanneilla
miehillä ei ollut asuntoja ja työtä. Vuonna 1953 rekisteröidyn yhdistyksen periaatteena on syventää raittiusvakaumusta,
sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa,
sekä auttaa alkoholisteja, sekakäyttäjiä ja
huumeongelmaisia sekä vankilasta vapautuvia heidän ongelmissaan.
Yhdistys omistaa kymmenen asuinyksikköä, joissa on 220 asuntoa Jyväskylän
kaupungin alueella. Yksiköt ovat hyvin
erilaisia kerros- ja rivitalo sekä omakotitalotyyppisiä.
Vaikka uusia asuntoja on jatkuvasti
hankittu, kaupungissa oli vuoden alussa
lähes 200 asunnotonta, joista satakunta
oli pitkäaikaisasunnotonta.
-Katulähetyksen asunnot ovat viime
vuosina olleet 99 prosenttisesti täynnä.
Tarve on vielä 20-30 uudelle asunnolle
viiden vuoden sisällä, toiminnanjohtaja
Erkki Arvaja arvelee.

Valtionhallinnon antaessa haasteen
kymmenen suurimman kaupungin asunnottomuuden puolittamiseksi, Katulähetys vastasi siihen kahdella kohteella.
Koluntieltä Puuppolasta hankittiin 12
asuntoinen pienkerros- talo ja Etapissa
päätettiin tehdä kokonaisvaltainen 14
yksiön saneeraus yhdistyksen omana
työnä. Etappi on rakennettu vuonna
1931 Taka-Keljon kansakouluksi. Yhdistys hankki tyhjäksi jääneen kiinteistön
asunnottomien tukiasunnoksi vuonna
vuonna 1983. Etapin yksikkö sijaitsee
10 km päässä Jyväskylän keskustasta ja
on entinen hirsinen kansakoulu. Talossa
toimitaan kolmessa kerroksessa. Se on
jykevärunkoinen ja seisoo päättyvän tien
päässä haja-asutusalueella. Tontin läheisyydessä on luonnonsuojelualue..

Työtä ja hyvinvointia
Yhdistys työllistää noin 120 ihmistä
päivittäin. Heistä reilut 30 on vakituisia
ja loput ovat joko pitkäaikaistyöttömiä
tai projektityöllistettyjä. Työpaikkoja

löytyy hallinnosta, kierrätyksestä,
tuetun asumisen toiminnasta, kirpputoreilta, nuorisotyöstä ja uusiotuotannosta.
.
Etapin saneeraus toteutetaan Rayn
rahoittaman kannustustyöpolkuprojektin avulla, jota johtaa projektipäällikkö Ari Valkeinen. Työ on edelläkävijän roolissa valtakunnallisestikin
mitattuna, sillä projektissa työttömät
ja syrjäytymisvaarassa olevat rakentavat asuntoja asunnottomille. Etapin
rakentajat ovat pääsoin kuntouttavassa
työtoiminnassa, työharjoittelussa, oppisopimuksella, yhdyskuntapalvelussa
tai koevapaudessa. Työtä johtaa kolme
ammattimiestä. Yksikön 14 asunnosta
viisi tulee alle 25v. päihdeongelmaisille
nuorille ja loput yhdeksän Katulähetyksen tuettuun asumiseen. Taloon on
vaihdettu maalämpö vanhan öljylämmityksen tilalle ja lisäksi on rakennettu
ajanmukainen jätevedenpuhdistamo.
Etappi valmistunee jouluun mennessä.
Aikoinaan kirjapainoalalla työskennel-
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lyt Pertti Janhonen on asunut Etapissa
kolme vuotta, mutta nyt hän on vaihtamassa alaa rakentaen tulevaa vuokraasuntoa itselleen.
-Työ Etapissa on ollut motivoivaa ja
opettavaista. Olen oppinut paljon. Hienoa, että minuun luotetaan ja minut on
otettu huomioon, iloitsee Pertti.

Työterapia, vertaistuki
ja elämänhalu
Etapin raksalla työskentelee päivittäin
25 henkeä. He ovat syrjäytyneitä, pitkäaikaistyöttömiä ja päihdeongelmaisia.
-Meillä ei vaadita ammattikokemusta,
halu oppia on oleellista työhötulossa.
Työ Etapissa on ollut motivoivaa ja opettavaista, iloitsee Pertti Janhonen.
Osaavat kaverit neuvovat käytännön
töissä. Kaikki mukana olevat ovat motivoituneita ja edistyneet.
-Meidän rakennustyömaa on poikkeus
mihinkään muuhun vastaavaan nähden,
Ari Valkeinen toteaa.
-Meillä on aikaa opettaa ja neuvoa
työntekijöitä. Kun heille annetaan uusi
mahdollisuus, niin he myös haluavat
muutosta elämäänsä. Me joudumme
lähtemään pohjalta opettaen työmaalle
tulon, työajan, säännöllisyyden ja normaalin elämän rytmin.
-Meillä rakennetaan paitsi taloa, myös
kavereiden tulevaisuutta. Kannustinprojekti on kolmivuotinen RAY:n tukema
projekti.. Projektipäällikkö Ari Valkeinen Projektipäällikkö Ari Valkeinen korostaa vertaistuen ratkaisevaa merkitystä.
korostaa vertaistuen ratkaisevaa merkitystä. Hän vetoaa omaan kokemukseensa, jonka taustalla on työttömyys ja
vankilakierre. Vertaistuki on tukea jossa
ymmärretään pohjia myöten ihmisen
hätä ja halutaan vastata siihen. Ihmisen
on helpompi ottaa vastaan ohjausta kun
tietää, että ohjaajalla on kokemusperäistä
taustaa juuri minun ongelmaani.
Peruskorjauksen neliöhinta jäänee selvästi alle keskiarvon, josta Ari haluaa antaa
kiitoksen upealle työporukalle.
Ensimmäiset asukkaat muuttivat Etapin yläkerran yksiöihin elokuun lopussa.
Seuraavat 11 asuntoa päiväkeskus- ja
vapaa-ajan tiloineen valmistunee jouluun
mennessä.
Yksikön vihkiminen tullaan toteuttaElokuussa Etapin rakennuskohde sai vieraita ARA:sta. Oik. ylitarkastaja Raija
maan ensi vuoden tammikuussa.
Pajunen, kehittämisinsinööri Tuomas Seppälä, kehittämisarkkitehti Sampo
Seppo Riikonen Vallius, Jyväskylän asuntoitoimenpäällikkö Tapani Karvala ja kehittämisinsinööri Marianne Matinlassi.
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Katulähetyksen
65-vuotisjuhla
Huhtasuon kirkossa
17.10.2010

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

Klo 10.00 – 11.15
Jyväskylän katulähetystyön 65-vuotisjuhlan
			 yhteiskristillinen Sanajumalanpalvelus
			 Liturgi: Aluekappalainen Mauri Tervonen
Esirukous: Pastori Tarja Taskinen
		 Kanttori: Matti Mertanen
		 Saarna: Esko Jantunen
		 Sana ja laulu: Pastori Juhani Eriksson
		 Pyydetty puheenvuoro: Artturi Anttila
		 Ehdotetut virret:
		 Kolehti: Katulähetykselle
klo 11.15 – 12.00

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

Jyväskylän
Katulähetys ry

		 Kahvitarjoilu seurakuntasalissa

klo 12.00 - 		
		
			
		
		
		
		
			
		
		
		
		
			
			
		

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442

Jyväskylän katulähetystyön 65-vuotisjuhlat
Juonto: Esko
Alkuvirsi: 525 Suurempi kuin sydämeni
Puheenjohtajan tervehdys: Pekka Arposuo
Laulu ja todistus: Pastori Juhani Eriksson
65-vuotis historiikki: Markku Leinonen
Veteraanit: Eeva Kannisto, Elmi Natri, Mikko 		
Hokkanen ym.
Yhteisellä pellolla: Diakoni Juha Lappi
Katulähetystyön arkea: Hanna-Riikka Alasippola ym.
Kööriveljet: Matti Paananen ja Pentti Riuttanen
Kadunmiehen pelastus: Pentti Riuttanen
Armahdetut: Jeesus kuule rukoukset virsi 373,
Katso Kristus kadulla kulkee
Kuva kollaasi: Erkki Arvaja
Päätössanat ja siunaus: Rauno Kosonen
Päätöslaulu: Golgatan veressä voima on
				

Tervetuloa!

Seuraava tiedotuslehti

www.jyvaskylankatulahetys.fi

Vapautetut

4/2010 ilmestyy
15. päivänä joulukuuta.
Toimitus
Erkki Arvaja, Markku Leinonen
Esko Jantunen ja Seppo Riikonen
Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Aineistot lehteen 30.11.2010
mennessä, Kankitie 10, 40320
Jyväskylä tai
erkki.arvaja@kolumbus.fi
seppo.riikonen@jyvaskylankatulahetys.fi
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