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Näin lähtisin Jyväskylän Katulähetyksen nuorisotyötä kuvailemaan. Meidän perhe on paikka, missä kaikkia kannustetaan ja tuetaan, kenenkään
unelmia ja tavoitteita ei arvostella.

P

erhe on turvallinen porukka, jossa saa tehdä niin paljon
kuin haluaa tai olla tekemättä. Perheessä opitaan toisilta arjen käytännön juttuja ja kaveritaitoja. Rakastetaan,
riidellään, sovitaan, opitaan, opetetaan, kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi ja eletään tätä hetkeä!
Katutason perheeseen kuuluu niitä, jotka ovat olleet vuosia talon peruskalliona ja niitä, jotka käväisevät maailman
melskeestä. Jokainen ihminen ja perheessä vietetty aika on
yhtä arvokas. Jokaisen mielipide on yhtä tärkeä ja samanarvoinen. Katutason perheeseen voi tulla sellaisena kun on.
Tulijan menneisyydellä ei ole merkitystä, ei sillä millainen
olet, miltä näytät, oletko onnellinen vai surullinen tai mitä
arvoja kannat, vaan sillä miten toisia kohtelet perheessämme
nyt. Sanomme usein ”meille kelpaavat kaikki - ollaanhan
mekin kelvattu”.
Perheen tukikohta on koti. Kotikolona pidämme Nuortentalo Katutasoa. Kotona laitetaan ruokaa, nojutaan kiireettä
sohvalla, pestään pyykkiä, katsotaan telkkaa, pelataan, opiskellaan, järjestetään juhlia pienimmästäkin syystä ja harrastetaan. Kodista kertoo myös se, että jaetaan isoja tunteita. Jos-

kus riittää tieto, että muita on paikalla tarvittaessa. Maailmaa
voi parantaa kahdestaan tai porukalla. Aina asiat eivät ratkea,
mutta mielipiteen halutessaan saa varmasti ja kuuntelijan takuuvarmasti.
Koti on paikka, missä voi oppia uutta. Palvelulupaus Katutasolla on, että teemme vain nuorten itsensä ideoimia ja
toteuttamia juttuja. Tähän parveen kuuluu niin monenlaisia
jäseniä, että osaamista löytyy lähes mihin vaan. Oikeesti.
Kodin säännöt, avaimet ja vastuu on perheellä eli nuorilla.
Katutaso on auki aina, kun nuoret haluavat sitä auki pitää.
Kotoa poistutaan aika-ajoin porukalla, minne yhdessä halutaan. Mennään Bostarille avuksi, ulos vaan nuohoamaan,
saliurheiluun, leireille, tapahtumiin tai kutsutaan itsemme
kylään. Nyt osa joukkiosta on talon reissulla Espanjassa.
Kutsutaan meitä sitten perheeksi tai taloamme kodiksi,
niin Nuortentalo Katutaso on 18–35-vuotiaille päihteettömästi toistensa seurassa viihtyville paikka viettää aikaa yhdessä tai halutessaan yksin. Homman tajuaa vasta kokemalla,
joten tule!
Olet odotettu ♥
Hanna Lamberg
vastaava työntekijä

www.jklkl.fi
Jyväskylän Katulähetyksen nuorisotyö jakaantuu kolmeen työmuotoon. Tilatyön lisäksi on työvalmennuksessa nuoria talolla, jotka mahdollistavat vapaaehtoisten kanssa omalta osaltaan talon aukiolon ja sen, että talolla et ikinä ole
yksin. Katutyössä taas Elli kohtaa niitä nuoria, joita talo ei syystä tai toisesta tavoita, tai joille tilatyö ei sovi. Kaikista
työmuodoista lisää tässä lehdessä.

Asuminen - Kierrätys - Työvalmennus - Ruoka-apu - Nuorisotyö
Vapautetut-lehti, 18. vuosikerta. Julkaisupäivät: 15.3., 15.5., 15.9. ja 1.12.
Näkoislehti verkossa: www.jklkl.fi/vapautetut
Osoitteenmuutokset: hallinto@jklkl.fi
Toimitus
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40320 Jyväskylä

Jyväskylän Katulähetys

Kuivasti ilmaistuna vuoden 2018 tilastoinnin pohjalta: käyntikertoja oli 14559, päivittäin 51 nuorta. Aukiolopäiviä
kertyi 287 päivää ja 2800 tuntia, jonka lisäksi suljettujen tapahtumien ja ryhmien päivät ja leiritoiminta. Katutasolla nuoret järjestivät vuoden aikana yhteensä 172 erilaista toimintoa ja tapahtumaa. Nämä toiminnot tavoittivat
yhteensä 315 kirjattua eri nuorta. Yhteensä toimintoihin osallistuttiin 1842 kertaa. Asiakaskyselyn (N= 50) mukaan
91 % nuorista oli saanut Katutasolta uusia ystäviä ja 96 % kertoi Katutason lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Lähes kaikki vastaajat kertoivat, että Katutason puuttuessa aika käytettäisiin yksin kotona olemiseen, pelaamiseen
tai päihteisiin.
500 neliön tilalta löytyy bilis, pingis, loputtomasti lautapelejä, bändikamat, ompelukoneita, pyykinpesu ja kuivausmahdollisuus, keittiö, suihku, tykki ja kangas, pieni sali, kioskikahvio, harrastevälineistöä, näyttelytila, grilli ja piha
ja mm. 12 sohvaa.
Vapautetut
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Keitä ne on ne sankarit?

J

yväskylän Katulähetyksen kadulle jalkautuva nuorisotyö on työmuoto, johon osallistuminen on tehty nuorelle
mahdollisimman helpoksi. Se ei juurikaan aseta ehtoja
osallistumiselle tai noudata virka-aikoja. Nuori voidaan kohdata minä viikonpäivänä tahansa sellaisessa ympäristössä,
jonka hän itse kokee mieluisaksi. On erityisen tärkeää saada
tukea ja neuvoja myös silloin, kun päihteettömyys ei vielä
ihan onnistu tai omasta kodista poistuminen tuottaa suuria
haasteita. Jalkautuvalla työllä halutaankin tavoittaa erityisesti
juuri ne nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä muiden palveluiden
ja tukitoimien ulkopuolelle. Syyt ulkopuolelle jäämiseen voivat olla hyvin moninaisia.

Kahvia ja keskustelua

Kadulle jalkautuva työ koostuu kahdesta tärkeästä elementistä, itse jalkautumisesta sekä yksilötyöstä. Jalkautuessa kohdataan keskustassa hengailevia nuoria ja samalla etsitään myös
niitä nuoria, jotka voisivat hyötyä yksilötyöstä. Nyt kun naa-

mani jo kuuluu katukuvaan pitkäjänteisen työskentelyn tuloksena ja olen tullut useille nuorille tutuksi, tulevat he myös
itse kysymään neuvoja tai kahvitteluseuraa. Juhlapäivinä ja
tapahtumissa partioidaan ja katsotaan, että kaikki pärjäävät.
Jutustellaan ihmisten kanssa ja tarjotaan laastaria tarvittaessa. Yksilötyössä taas tavataan kahden kesken ja mietitään tilannetta yhdessä. Yhtenä tärkeimpänä työkaluna toimii kahvi
ja keskustelu. Kun ensin tullaan vähän tutuiksi, on helpompi
avautua myös niistä vaikeammista asioista. Toisinaan kahvikupin hinnalla saa elämäntarinan. Keskustelun kautta on
mahdollista tuoda esiin uusia näkökulmia tai vaikkapa miettiä yhdessä tilanteeseen sopivia palveluita tai ratkaisumalleja.
Elämä ei kuitenkaan ole pelkästään ongelmien ratkomista
ja suorittamista vaan välillä tehdään yhdessä asioita ihan vaan
siksi, että se on hauskaa. Käydään elokuvissa tai yritetään
paeta escape roomista. Joskus myös kahvin lomasta tiiraillaan mahdollisia tulevia kumppaneita nuorelle ja mietitään, et
mitä sille sitten sanoisi, jos uskaltautuisi jutulle.

On olemassa useita palveluja, joissa
kerrotaan mihin sinun pitäisi mennä tai
mitä tehdä. Usein suurin kynnys on kuitenkin juuri se, ettei yksin tule lähdettyä
tai että herääminen aikaisin tuntuu aivan
liian ylivoimaiselta. Jalkautuva työ mahdollistaa sen, ettei sinne tarvitse mennä yksin, vaan voimme mennä yhdessä.
Olenkin jo päässyt mukaan monenlaiseen.
Synnytysvalmennuksesta–oikeudenkäyntiin ja monta muuta juttua siltä väliltä.
Erään kerran varmistimme nuoren kanssa
heräämisen tärkeään tapaamiseen siten,
että hain avaimet häneltä illalla ja aamulla
menin avaimilla hänet sitten herättämään.
Siitä sitten suoriuduimme yhdessä asioiden hoitoon.
Aina nuorien tilanteita ei parannella
kahvikupin äärellä. Asioihin vaikutetaan
myös palavereissa ja verkostoissa viemällä tärkeää tietoa nuorten elinoloista
ja ilmiöistä yhteistyökumppaneille, palveluntarjoajille sekä päättäjille. Tärkeänä
ja mukavana osana työtäni pidän myös
työmuodon eteenpäin viemistä ja sen esittelyä mm. opiskelijoille ja muille toimijoille. Toisinaan jalkautumassa mukana
voi olla vaikkapa opettaja tai joku muu
työmuodosta kiinnostunut.

Aina ei ole oikea aika

Joskus käy niin, ettei aika ole vielä oikea
avun vastaan ottamiseksi. Tällöinkin on
tärkeää säilyttää kontakti nuoreen ja kertoa
että: ”Hei olen tässä ja valmiina auttamaan
sitten, kun aika on kypsä”. Aina nuori ei
koe tarvitsevansa varsinaista apua, mutta
pitää kuitenkin tärkeänä, että on joku, jolle
voi jutella ja purkaa tuntojaan. Joskus käy
myös niin, että vuosien jälkeen tiet taas
kohtaavat ja yhteistyötä jatketaan uudella
innolla.
Nuoret ovat sankareita

Tämän tarinan sankareita ovat ne lukuisat ihanat ja upeat nuoret, jotka haasteista
huolimatta jaksavat porskuttaa eteenpäin.
Olen niin iloinen ja ylpeä teistä! Sekä
myös kiitollinen siitä, että olette ottaneet
minut niin hyvin vastaan ja päästäneet
elämäänne. Siinä sitä sitten ollaan yhdessä monet naurut naurettu ja joskus myös
itkeä tirautettu. Monenlaiset ongelmat on
myös ratkottu yhdessä tuumien ja toimien. Muistathan että juuri sinä olit se, joka
otti ensimmäisen askeleen. Minä ja muut
olemme vain apuna ja tukena ♥.
Teksti: Elli Nyman

Lainauksia vuoden 2018 asiakaspalautteesta
”Kaikki palvelut on aika monen mutkan/puhelun takana. Vaatii aika paljon itseltä, että pääsee oikeiden palveluiden piiriin ja vaatii aika paljon tietoa, että osaa
hakea oikeanlaisia palveluita”
”Olen saanut puhua omista ongelmista ja saanut järkeviä neuvoja, jotka on
paljon auttanut minua”

Kuva: Kirsi Hiekkala

Kadulle jalkautuva nuorisotyö
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•

18–29-vuotiaille nuorille

•

jalkautuminen 2–3 kertaa viikossa

•

yksilötapaamiset 1 kerta viikossa, tarvittaessa useammin

•

tapaamisen kesto 1–5 tuntia

•

tapaamiset suunnitellaan nuoren tarpeet huomioiden (paikka, ajankohta)

•

osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

•

panostamme pitkiin asiakkuuksiin

Vapautetut
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Bostari

kulttuuriryhmä nuorille miehille
A-men

Bostari on Jyväskylän kaupungin ylläpitämä paikka. Yhteistyössä ovat mukana Jyväskylän
seurakunta, Jyväskylän Katulähetyksen Nuortentalo Katutaso ja Nuorisovastaanotto. Välillä
tiloissa toimivat myös mm. Ohjaamo, terveydenhoitajat, suuhygienisti ja Ensi- ja turvakoti
lähisuhdeväkivalta ohjaajat.

O

n ollut hienoa työskennellä isolla verkostolla eri
nuorisotyöntoimijoiden kanssa. Yhteistyöllä on saavutettu tuloksia ja pystytty keskittämään työpanosta
laajalla osaamisella ja ammattitaidolla. Tuloksia on saavutettu jo tämän vuoden aikana. Ollaan saatu nuoria ohjattua
eri palveluiden piiriin ja parannettua joidenkin elämänlaatua
huomattavasti ja saatu olla vaikuttava osa nuorten elämää.
Bostari on vuoden aikana saanut jalansijan keskustassa, se
näkyy kävijämäärissä ja siinä, että nuoret tietävät mistä ja
keneltä saa apua, jos sitä tarvitsee. Nuorisopalvelut on keskittänyt Bostarille 2 vakituista työntekijää.
Bostari on matalankynnyksen nuorten kohtaamispaikka,
johon ovat tervetulleita kaikki tuohon ikäryhmään kuuluvat.
Kävijät ovat suurin osan tavallisia, koulua käyviä nuoria ja
murto-osa eri palveluiden tarvitsijoita. Bostarilla tarjotaan
päivittäin kahvia, pelikorttiseuraa ja aikuisen läsnäoloa.
Bostaria käyttävät tilan avoimen oven ulkopuolella nuorisoryhmät mm. Monikulttuurinen ryhmä ja Siperian teatteriryhmä sekä kokoustiloja nuorten kanssa toimijat.

Nuoret tulevat Bostarille hengailemaan, tapaamaan kavereitaan ja ohjaajia. Yleisemmin nuoret eivät edes tule hakemaan täältä apua, mutta ohjaajat ottavat nuorista koppia keskustellen ja yleisimmin nuori tarvitseekin apua esim. asunto,
kela, koulu, kotihuolet, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmiin tai vain aikuisen läsnäoloa.
Bostarin henkilökunta, eri nuorisotyön toimijat ovat läsnä
nuorelle, kuuntelevat ja tarvittaessa ohjaavat eri palveluihin
mm. Ohjaamo, Nuorisotilat (Veturitallit, Katutaso), mielenterveys- ja päihdetyöhön, sosiaalityöhön, eri pajoille mm.
Taidetyöpajalle ja etsiville. Teemme yhteistyötä myös koulujen ja alueella muiden nuorisotyö toimijoiden kanssa.
Parasta Bostarissa on, että voit tulla paikalle juuri sellaisena kuin olet, olipa mielentila tai kunto mikä tahansa. Tuletpa
nuori huolen tai ilon sanoman kanssa, olet aina tervetullut!

Jyväskylän Katulähetyksen Nuortentalo Katutasolla aloitti syksyllä 2018 HUMAKin
rahoittamana nuorille miehille suunnattu suljettu kulttuuriryhmä nimeltään A-MEN.
Ryhmän osallistujat löytyivät Nuortentalon asiakkaista ja toiminta alkoi yhteisellä ryhmäytymisleirillä Petäjävedellä. Ryhmään pyydettiin vähän kulttuuria tekeviä ja käyttäviä nuoria miehiä ja ryhmäläisiä on 7. Ohjaajina toimivat Teemu Tuomainen ja Samuli
Rinne- hekin vähän kulttuuria käyttäviä nuoria miehiä.
A-MEN on kokoontunut kerran viikossa tekemään ja luomaan kulttuuria eri muodoissa
pyrkien toteuttamaan ryhmäläisten omia toiveita toiminnassa. Olemme mm. tehneet
yhdessä mustemaalausta ja pitäneet näyttelyn töistä Nuortentalo Katutasolla, valokuvannut valomaalausta, tuunanneet vaatteita, vierailleet taidemuseossa, pitäneet Suomen kulttuuriin liittyvää elokuvamaratoonia sekä lautapeli-iltoja.

Teksti: Kati Koskinen

Neulanreikäkameroita ja kuvia
Tällä hetkellä olemme läänintaiteilija Marko Hämäläisen avustuksella saaneet mahdollisuuden rakentaa ja kuvata neulanreikäkameroilla valokuvataiteilija Rune Snellmanin
ohjaamana. Grafiikka- ja valokuvauskeskus Ratamossa kehitimme itse kuvat, joista on
tarkoitus pitää valokuvanäyttely.

Miksi Bostari perustettu: Muutamia vuosia sitten nousi kohu Jyväskylän keskustan alueen
huonovointisuudesta. Ilmiönä keskustassa päihteet ja nuorten keskuudessa voimakkaana näkyvät eri ilmiöt. Yksi iso häiriöilmiö oli, kun nuoret kokoontuvat kauppakeskuksiin laumoittain,
koska ei ole paikkaa missä luvan kanssa saa kokoontua.

Uusien asioiden tekeminen on ollut haastavaa ja mielenkiintoista. Kaikki ryhmässä
olevat ovat oppineet ja kokeneet jotain uutta ja meno on “sillälailla miestenryhmälle
ominaista hulvatonta”. Ryhmän toiminta jatkuu syksyyn 2019 asti.

Bostarilla käyvät keskustan alueen nuoret, ei puhuta pelkästään Jyväskylän nuorista vaan
nuoret tulevat Jyväskylän ympäristöstä myös mm. Keuruu, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa,
Petäjävesi, Kuohu, Muurame.

Teksti: Teemu Tuomainen

Bostari on 13–29-vuotiaille nuorille. Tilalla käy päivässä keskimäärin 80–120 nuorta. Parhaimpina päivinä kävijöitä on 170.
Avoinna ma–to 12–16, ohjaajat tavoitettavissa myös puhelimitse tai paikanpäältä kello 8–16.
Toiminta on aloitettu 15.2.2018. Maanantaisin Bostarilla päivystää Nuorisovastaanoton päihdetyöntekijä.

Jyväskylän Katulähetyksen nuorisotyön löytyy joka tiistai Bostarilta, kun nuorisotyöntekijä
ja nuoret liikahtavat Katutasolta koko aukioloajaksi paikalle. Tavoitteena on tutustua puolin
ja toisin ja pyytää uusia nuoria mukaan Katutason toimintaan sekä toimia isoveli- ja isosisko
tyyppisenä juttukaverina Bostarilla.

Teksti: Kati, Eetu ja Alexi
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Krista Elisabet
Tästä on kulunut aikaa tarkalleen vuosi, kun
ensimmäisen kerran astuin jaloillani Katutason
kynnyksen yli. Päivääkään en ole katunut.

Ystävyyskirja

Elämääni on tullut paljon uusia ihmisiä, kavereita ja ystäviä. Luottamusta, avoimuutta
ja uusi asioita. Olen oppinut paljon itsestäni
ja muista. Erilaisuutta olen aina arvostanut,
mutta nyt arvostan sitä enemmän kuin ennen.
Myös avarakatseisuus on kasvanut paljon. En
olisi uskonut, että saan elämääni näin paljon
merkitystä ja voimaa vain tulemalla tänne.

Katutason
työvalmennus

Katutasolla ihmisiin on helppo tutustua ja arvostan suuresti sitä, että toiminta on päihteetöntä. Mielestäni on turvallista ja aitoa tutustua ihmisiin sellaisena kuin he ovat. Se myös
lisää rohkeutta ja ymmärrystä sille, että en
tarvitse päihteitä puhuakseni ihmisille tai olemaan oma itseni.

Teksti: Aki Ranatala ja Krista Partanen

Jyväskylän Katulähetyksen Nuortentalo Katutasolla työvalmennuksen tarkoituksena on
tuottaa nuorisotilojen toimintaa, kunnostaa
ja pitää huolta meille kaikille niin rakkaista tiloista. Työtehtäviin kuuluu siivousta, kioskin
pitoa, tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä. Etusijalla kuitenkin tässä työympäristössä on kaveruus, yhteistyö, luottamus,
niin työporukan kuin nuortentalon asiakkai-

den välillä. Nuortentalo Katutasolla pääsee
tutustumaan nuorisotyöhön aidossa työympäristössä ja näyttämään omaa erityisosaamistaan monipuolisten toimintatilojen puitteissa. Talon laajat aukioloajat takaavat, että
työvuorot pystytään tekemään kaikille mieluisiksi ja jokaisen antama panos sopivaksi
oma elämäntilanne huomioiden.

Millaista elämäni oli ennen tänne tuloa ja millaista se on nyt. Kun tulin tänne, olin todella
arka ja epävarma itsestäni ja muista ihmisistä.
Oikeastaan koko, maailmasta. Pelkäsin paljon
asioita, ihmisiä ja uusia tilanteita. En tiennyt
kuka olen ja miten minun kuuluisi olla. En
tiennyt kuinka jutella ihmisten kanssa, kuinka
luoda suhteita ja kontakteja. Vähitellen asiat
kuitenkin muuttuivat.
Tänä päivänä uskallan puhua kenelle vaan,
olen oma itseni vaikka vieläkin etsin itseäni.
Pystyn luomaan suhteita ja kontakteja, enkä
häpeä sitä mitä olen. Kaikin puolin, en ole
enää tyhjä ja yksinäinen. Koen, että minulla
on samanlainen oikeus olla täällä kuin muillakin. Uskon, että ilman Katutasoa elämäni ei
olisi näin ihmisrikas kuin nyt.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevan nuoren mielipide toiminnasta:
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•

Olen jo pitkään halunnut päästä tänne Katutasolle kuntouttavaan työtoimintaan ja nyt
haaveeni on toteutunut, olen kuin olenkin täällä kuntouttavassa työtoiminnassa seuraavat kolme kuukautta.

•

Hienointa täällä Katutasolla on töiden monipuolisuus, pääsee tekemään ja kokemaan
niin paljon uutta. Pystyn myös toteuttamaan itseäni.

•

Olen kohdannut täällä paljon uusia ihmisiä, joiden kanssa käydään pitkiäkin keskusteluita. Tänne on kaikkien helppo tulla ja jokainen saa olla oma itsensä.

•

Kaikista parasta täällä on kuitenkin päihteettömyys. Ihmiset voivat tulla tänne ja kohdata muita ihmisiä ilman päihteitä. Keskustelut ja toiminta ovat täysin aitoja.

•

Toivon tämän valmennusjakson aikana oppivani työn valmiudet ja toimintojen teon.
Toivon myös saavani vahvuutta nuoriso-alalle ja varmuutta työn tekoon sekä löytäväni
oman tieni.

Jyväskylän Katulähetys

Matti ja Janne
Minä olen Janne. Tiesin Matin jo alun perin
kavereiden kautta, mutta emme olleet paljon
tekemisissä. Moikattiin ja vaihdettiin kuulumisia, jos satuttiin olemaan samassa paikassa.
Aloitin Nuortentalo Katutasolla kuntouttavassa työtoiminnassa viime marraskuussa, ja sitä
kautta törmäsinkin Mattiin uudestaan talolla.
Alkuun me vain pelattiin kahdestaan änäriä ja
biljardia. Vähän aikaa kuitenkin kun oli mennyt
niin, yhtäkkiä me keskusteltiinkin kaikenlaisista asioista. Sitten kun talo on mennyt kiinni,
niin me ollaan käyty monesti vielä syömäs, leffas tai vaan keskustassa hengaa.
Talo antoi meille mahdollisuuden tutustua
toisiin paremmin ilman mitään ylimääräistä
painetta. Talolla olemme myös löytäneet molemmista aivan uusia puolia, koska olemme
pystyneet molemmat olemaan täysin omia itsejämme ja sitä kautta talo on antanut meille
mahdollisuuden mennä pintaa syvemmälle. Se
on aivan uudella tavalla yhdistänyt meitä ja tiivistänyt meidän välejä.
Jos emme olisi talolla kohdannut niin uskon,
että emme olisi edelleenkään paljoa tekemisissä. Talo toimii meille edelleenkin tosi hyvänä
kohtaamispaikkana. Voimme siinä hengailla,
juoda kahvia, pelata änäriä, biljardia tai jopa
pingistä ja jutella muiden ihmisten kanssa. Ja
sitten lähteä siitä samaa matkaa keskustaan
tekemään jotain muuta kuten mennä leffaan,
syömään, keikalle, keilaa yms.

Vapautetut
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KATUTASOLTA LÖYTYY
AINA JUTTUSEURAA
Mitä Nuortentalo Katutaso mahdollistaa? Kenelle? Mikä on Katutason päätarkoitus?
Nuorten kohtaamista, hengailua ja kaiken päättömän ja ei niin päättömän järjestäminen. Se on se
meidän juttu, jota me täällä Katutasolla toteutamme.
Mahdollistamme asiakkaillemme mm. retkiä, leirejä ja uusia kokemuksia, joita on monien vaikea
lähteä yksin toteuttamaan. Pyrimme myös auttamaan heitä oman osaamisemme mukaan, niin arjen
asioissa kuin myös haastavimmissakin asioissa.
Meille on tärkeää, että nuori tulee halutessaan kuulluksi ja kuka tahansa 18–35-vuotias on meille
tervetullut.
Katutason päätarkoitus on yksinäisyyden ehkäiseminen ja nuorten osallistaminen eri osa-alueilla.

Shahram Mohammadi
Milloin ja miten olet löytänyt Katutasolle?

Gummeruksenkatu 13, 40100 Jyväskylä.
Teksti: Eetu Heinävaara

Vuonna 2015, kun asuin vielä Kuopiossa ja olin
serkullani käymässä Jyväskylässä, niin kysyin
häneltä onko täällä sellaista paikkaa, missä voisi
viettää aikaa ja pelata biljardia ja pingistä. Silloin
hän kertoi minulle tästä paikasta. Muutin Jyväskylään syksyllä 2017 ja silloin aloin käymään talolla
päivittäin.
Shahram on myös kirjoittanut Katutasolle vapaaehtoistyöntekijä sopimuksen joulukuussa 2018.
Hän on ollut siitä lähtien vielä aktiivisemmin
toiminnassa mukana ja järjestänyt myös paljon
erilaista toimintaa Katutasolla.
Mitä Nuortentalo merkitsee sinulle?
Tämä on ollut minulle erittäin tärkeä paikka varsinkin kotoutumiseni kannalta. Tämä paikka on
vahvistanut paljon suomen kielen taitoani ja olen
saanut paljon ystäviä Katutasolta. Pääsen myös
harrastamaan paljon urheilua Katutason toimesta.

Nuortentalo Katutaso
Katutaso Lounge
Katutaso
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Yksinäisyys koskettaa meitä jokaista

S

Nuorisotyö kuuluu kaikille
Olen löytänyt jalkautuvan nuorisotyön vasta vähän aikaa sitten. Siitä huolimatta se
on avannut minulle jo todella paljon uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia.

M

inulla ei ole ennen ollut rohkeutta lähteä kokeilemaan uusia asioita tai lähteä mukaan juttuihin.
Nyt olen uskaltautunut kokeilemaan mm. kuntonyrkkeilyä, käynyt keilaamassa sekä pakohuoneessa. Tämän
kautta olen saanut paljon rohkeutta ja uskallusta kokeilla
uusia asioita sekä heittäytyä mukaan uusiin tuntemattomiin
asioihin.
Ennen olen pelännyt sitä, mitä muut ajattelevat, jos lähden
jonnekin, kehtaanko tehdä jotain ja kynnys lähteä kokeilemaan asioita on ollut suuri. Kuitenkin jalkautuvan nuorisotyön kautta olen saanut uusia mahdollisuuksia elämääni ja
kynnys lähteä kokeilemaan jotain uutta on madaltunut huomattavasti. On myös ollut todella mukavaa, kun on saanut
seuraa vapaa-ajalle. Vapaa-aika on usein mennyt lähinnä
yksin kotona, koneella ollessa, mutta nyt on tullut lähdettyä
liikkeelle ja olen päässyt pois kotoa, joka on todella iso asia
itselleni ja se on rohkaissut minua tekemään asioita.
Ennen minulla ei oikeastaan ollut arjessa mitään erikoisempaa tekemistä, mutta nyt olen saanut intoa lähteä kotoa
pois ja tekemistä myös vapaa-ajalle. Itselleni se on ollut todella iso ja rohkaiseva asia, joka on antanut paljon voimia
jaksaa arjessa ja se on myös auttanut löytämään omia vahvuuksia ja uskalluksen uusiin asioihin.
Kuntonyrkkeilyn aloittamisesta olin haaveillut noin kymmenen vuotta, koska olen sitä aiemmin harrastanut, mutta en
ole aiemmin uskaltanut lähteä sitä kokeilemaan. Nyt kun olen
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saanut tukea uuden harrastuksen aloittamiseen, on siitä tullut
uutta sisältöä elämään ja se on innostanut minua myös muihin
asioihin. Kynnys kokeilla uusia asioita ei ole enää niin suuri,
kun on kerran uskaltanut lähteä jonnekin. Koen, että monille on suuri kynnys lähteä yhtään mihinkään kotoa. Kotona
on helpompi ja turvallisempi olla kuin, että lähtisi ihmisten
sekaan jonnekin uusiin asioihin. Kuitenkin sitten, kun sinne
ihmisten sekaan kerran uskaltaa lähteä, se antaa paljon ja siitä
saa uusia kokemuksia ja elämyksiä, jotka tuovat innostusta ja
iloa asioihin.
Itse koen pitkästä aikaa, että jaksan innostua taas uusista
asioista ja tekemisistä, kun aiemmin kaikki on ollut tasaista
suorittamista. Siksi onkin ollut hienoa päästä kokeilemaan
uusia asioita ja lähteä mukaan uusiin mielenkiintoisiin juttuihin ja tekemisiin. Ilman nuorisotyötä en olisi uskaltanut
lähteä minnekään. Nuorisotyön kautta minulle on avautunut
täysin uusi maailma, kun on saanut jonkun mukaan kokeilemaan uusia asioita ja on saanut seuraa vapaa-ajalle.
Nuorisotyön kautta vapaa-aikani on huomattavasti helpompaa ja vähemmän yksinäistä, kun on saanut intoa lähteä
asioihin ja seuraa vapaa-ajalle.

yy, miksi haluan puhua tässä tapahtumassa on se, että erilaisilla ihmisillä on suurempi vaara jäädä yksin. Monesti
väitetään ja kirjoitetaan että erilaisuus on rikkautta. Sitten
käytännössä kuitenkin arvostellaan toisia niiden tyylin, tykkäysten tai mielenkiintojen takia. Mitäpä, jos hetken oikeasti miettisimme, mitä hyötyä siitä on että me ollaan erilaisia. Jos me
kaikki olisimme myyjiä, kuka rakentaisi talot. Jos me kaikki olisimme hoitajia kuka tekisi ruuat. Jos me kaikki kuuntelisimme
samaa musiikkia ja kävisimme samoilla keikoilla mistä meille
kaikille riittäisi tilat. Nyt jo meinaa olla joissain tapahtumissa
ongelmana, kun liput loppuvat jo ennen aikojaan. Huomaatte,
että erilaisuus on meidän jokaisen etu ja koko yhteiskunnan hyöty.
Seuraavaksi varmaan mietitte, että millä tavalla yhteiskunta
sitten hyötyy tästä. Aloitetaan siitä, että kun meillä on erilaisia
ihmisiä, jotka oikeasti tykkää tehdä erilaisia asioita, niin silloin
he myös haluavat kehittyä siinä. Se tarkoittaa meille kaikille parempaa laatua. Se tarkoittaa laadukasta ruokaa, laadukkaampaa
hoitoa, laadukkaampaa työtä ja pidemmällä tähtäimellä se tarkoittaa meille parempaa hyvinvointia. Ei ole olemassa mitään
turhaa ammattia. Meistä jokaista tarvitaan täällä. Ne asiat, mitkä
tuntuvat itsestään selviltä, eivät oikeasti ole. Jonkun on käytävä
viemäreitä putsaamassa, jotta me saadaan puhdasta vettä. Jonkun on siivottava ne likaiset talot, jotta asiakkaat viihtyvät siellä
hyvin ja jonkun on ne kauppojen hyllyt täytettävä, jotta asiakkaat voi niistä tuotteita ostaa.
Miten olisi, jos tästä lähtien suhtautuisimmekin työntekoon
uudella tavalla. Sen sijaan, että ajattelisimme, että sitä työtä ei
kannata tehdä. Miettisimmekin, että jos hän oikeasti haluaa sitä
tehdä, niin antaa hänen tehdä.
Tärkeintä tässä asiassa on toisten ymmärtäminen. Loppujen
lopuksi laatu on kuitenkin rahaa paljon tärkeämpää Ja vaikka ei
joistain ihmisistä tykkäisi, niin millä tavalla se vaikuttaa sinuun,
jos hän vain tekee työtä mistä itse tykkää. Jokaisella kuitenkin
pitäisi olla oikeus elämään ja tuntea, että on hyvä jossain. Kun

ihminen itse tuntee olevansa hyvä jossain, niin silloin hän myös
monesti helpommin haluaa muillekin jakaa hyvää. Se ei ole mikään klisee, että kohtele muita niin kuin toivot, että sinua kohdeltaisiin.
Elämä on jokaiselle ainutlaatuinen mahdollisuus. Jokaisella
meillä pitäisi olla oikeus ja vapaus olla juuri sellainen kuin on.
Ja tehdä juuri niitä asioit, mitä haluaa. Eikä sen pitäisi aiheuttaa
mitään erkanemista yhteiskunnasta, syrjintää tai yksinäisyyden
tunnetta.
Haluan kannustaa kaikkia olemaan rohkeita. Jos joku asia
kiinnostaa, mutta et ole varma, että uskaltaako mennä sinne uusien ihmisten sekaan, niin olkaa rohkeita. Koskaan ei ole pahitteeksi edes yrittää. Sitä ei voi kuitenkaan koskaan tietää, mitä
siitä voi parhaimmillaan seurata. Et voi koskaan tietää, miten
mahtavia ihmisiä sitä kautta voi löytyä.
Rohkeudella on myös monesti tapana palkita. Tähän liittyen
on sanottava, että olen mukana nykyään 3 eri järjestössä. Tämä
on lähtenyt omasta rohkeudesta kokeilla jotain uutta. Aluksi oli
ajatus, että halusin vain kaupan työhön jotain vaihtelua, mutta
sitten sainkin huomata, että kaupan työ sai väistyä, kun löysin
itselleni aivan uuden suunnan. Aikomukseni on nyt lähteä opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalaa.
Voin lämpimästi suositella, jos on joku juttu mitä tykkäisit
tehdä, mutta ei ole rahkeita siihen niin lähde vaikka vapaaehtoisesti yrittämään sitä. Se ei usein vaadi paljon aikaa ja et voi koskaan tietää miten mahtavia asioita sitä kautta voi tapahtua tai miten mahtavia ihmisiä sitä kautta voi löytyä. Se on monesti paljon
parempi vaihtoehto kuin jäädä yksin kotiin ja parhaimmillaan
se voi jopa ratkaista sen, että niin ei tule käymään. Tämäkin tapahtuma on saanut alkunsa yhden vapaaehtoisnuoren ideasta. En
olisi ikinä uskonut, että olenkin joku päivä tällaisessa mukana.
Oli suuri ilo ja kunnia olla toteuttamassa nuoren haave tärkeästä
asiasta.
Teksti: Janne Kalliokulju

Teksti: Pauliina Hannula

Jyväskylän Katulähetys
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Vaparina
Katutasolla
Na
NA on hyötyä tavoittelematon miesten ja naisten toveriseura niille, joille huumeista on muodostunut ensisijainen ongelma. Olemme toipuvia addikteja ja kokoonnumme säännöllisesti auttaaksemme toisiamme pysymään puhtaana.
Tämä on ohjelma, jossa pidättäydytään täysin kaikista huumeista. Jäsenyydelle on vain yksi edellytys: halu lopettaa
käyttäminen.
Sanomamme on toivo ja lupaus vapaudesta. Kuka tahansa addikti, voi lopettaa huumeiden käytön, päästä käyttämisen halusta ja löytää uuden elämäntavan.

NA-Jyväskylä
YAD:in tilat, Lutakonaukio 3,
40100 Jyväskylä
Maanantai klo 18.00–19.30,
suljettu kokous
Keskiviikko klo 18.00–19.30,
avoin kokous
NA-Kasvu
Nuortentalo Katutason tilat
Kuinka vapaaehtoistyö näkyy meillä?
Kuten arvata saattaa, vaparit tulevat silloin, kun oma arki antaa tilaisuuden siihen.
Jokaisella vaparilla on joku asia, missä he ovat hyviä ja me haluamme niiden näkyvän
meidän arjessa. Esimerkiksi vapari, joka on hyvä taiteessa, annetaan hänelle mahdollisuus järjestää toimintaa siihen liittyen Talon kävijöille ja työkavereille. Tai toinen esimerkki; vapari, joka tykkää liikunnasta. Tarjotaan hänelle mahdollisuutta ottaa koppia liikunnan toteuttamisesta.
Vaparit kohtaavat nuoria ja nuoria aikuisia, pelaavat heidän kanssaan pingistä, biljardia,
pleikkaria, laittavat ruokaa ja antavat tukensa arjen haasteisiin, mikäli niitä tulee. Muita
työtehtäviä muun muassa kioskin toiminta, Talon askareet, LANien järjestäminen ym.
mukavaa.
Saan itse ylpeänä seurata meidän vapareita, kuinka he kasvavat, kun saavat vastuuta,
kohtaavat kävijöitä ja toteuttavat mielekästä tekemistä muille ja itselleen.
vapaaehtoiseksi Nuortentalo Katutasolle?
1. Tule tutustumaan meininkiin
2. Etsi Hokkasen Kimi ja ilmaise kiinnostuksesi vaparityöhön
3. Suorita ’’testi’’ onnistuneesti ja paikka on sun

Sunnuntai klo 16.00–17.30,
suljettu kokous
Kokousmuodot siis tarkoittaa
seuraavaa
Suljettu kokous: Kokous on tarkoitettu vain addikteille ja niille ketkä
ajattelevat, että heillä saattaa olla
huumeongelma.
Avoin kokous: Kokous on avoin muillekin kuin addikteille; kaikki asiasta
kiinnostuneet ovat tervetulleita
NA-Infopuhelin päivystää joka päivä
klo 18–20 numerossa 050 307 7597.

Kim Hokkanen
ohjaaja
kim.hokkanen@jklkl.fi
040 738 4070
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Perjantai klo 20.00–21.40,
suljettu kokous

Kuva: Na

Miten
Vaihe
Vaihe
Vaihe

Gummeruksenkatu 13,
40100 Jyväskylä

Teksti: Hanna Lamberg

Jyväskylän Katulähetys
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LANIT
KATUTASOLLA
Teksti: Eetu Marttinen, Janne Kalliokuljua ja Kim Mitrunen

Joka kuukauden viimeisenä viikonloppuna Talolle
kerääntyy laaja kirjo pelaajia. Pelaajat tulevat pitämään hauskaa ja pelaamaan erilaisia konsoli- ja
tietokonepelejä.

videopeleistä, tarjolla on myös normaalia Talon toimintaa. Talolta on myös mahdollista saada kyyti laneille. Haluamme myös
talon laneissa osallistaa vapaaehtoistyöntekijöitä ja asiakkaita
laittamaan ruokaa sekä siivoamaan meidän kanssamme.

V

Talon lanit

iikonlopun ajan kestävässä tapahtumassa osallistujille
tarjotaan sekä lämmin ruoka että ravitseva aamupala.
Lanit ovat olleet Katutason vakio tapahtuma jo monen
vuoden ajan.
Osallistujilla on myös yöpymismahdollisuus talolla. Viihtyvyyden takaamiseksi järjestetään erilaisia turnauksia, joissa on
pienimuotoinen palkinto. Aikaa voi myös kuluttaa lautapelien
parissa, jos videopelit eivät kiinnosta. Mikäli haluaa pitää taukoa

16

Ensimmäinen ajatus laneista on se, että pelataan tietokoneilla
pöydät vastakkain kuulokkeet päässä ja energiajuomat vieressä
yön yli vähillä unilla. Meilläkin lanit meinaa osittain tätä, mutta
meillä lanit on myös paljon muuta. Meilläkin on erikseen varattu
iso sali, missä on paikat pöydille ja koneille sekä langaton verkko asiakkaille. Lisäksi me tehdään yhdessä ruokaa ja järjestetään
turnauksia. Meille voi tulla laneille myös ilman konepaikkaa.

Jyväskylän Katulähetys

Me hoidamme kyyditykset laneille ja sillä tavalla lanit on
asiakkaille myös oiva mahdollisuus päästä tutustumaan toimintaan. Laneilla voi videopelien lisäksi pelata myös lautapelejä, biljardia, pingistä tai vaikka katsoa porukalla leffaa.
Lanit ovat asiakkaille ilmaisia ja laneille on aina oma ilmoittautuminen. Ilmoittautuneilla asiakkailla on mahdollisuus
yöpyä meillä ja olla talolla perjantai-ilta kymmenestä sunnuntaiaamu 8 asti. Talo on ilmoittautuneiden käytössä koko
viikonlopun ja suljettu muilta.
Meille voi tulla laneille kuin olisi kotona. Me halutaan
olla mahdollisimman matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja tämä näkyy laneissa juuri sillein, että meille voi tulla
vain käymään tai istua ja jutella kahvin ääressä tai sitten olla
pidempäänkin ihan asiakkaan omasta tahdosta riippuen. Me
pyrimme omalta osaltamme myös osallistamaan asiakkaita
erilaisilla turnauksilla, ruuan tekemisillä tai lautapeleillä, että

Vapautetut

lanilaiset myös tutustuisi uusiin ihmisiin. Meidän tavoitteena
on laneilla luoda kaikille avoin ja turvallinen ilmapiiri, missä
kaikki saavat olla omia persooniaan ja kaikilla olisi mukava
olla ja pelata porukassa.
Meille työntekijöille ja vapaaehtoistyöntekijöille lanit on
hyvä mahdollisuus saada arvokasta kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja organisoimisesta. Ollaksemme matalan kynnyksen paikka, meillä voi halutessaan myös helposti
päästä vaikuttamaan laneihin.
Jos sinulla on joku hyvä kehitysidea tai turnaus minkä
haluaisit seuraavaksi kerraksi, niin kerro se ihmeessä vain
meille, niin otamme sen puheeksi tai voit päästä jopa suoraan
keskustelemaan meidän kanssa sen toteuttamisesta.
Nähdäään laneilla!
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TOUKOKUU 2019
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Kaarina Pihlaja

Runokirja julkaistu

Pitkä ura Katulähetyksellä

Etapissa juhlittiin kakkukahvien merkeissä Sami Huuskosen
Alaston totuus -runokirjan julkaisua. Aikaisemmin Samin
runoja on julkaistu kokoelmissa ja lehdissä, mutta nyt koko
teos on täynnä hänen tuotantoaan.

Huhtikuun 1. päivä 1990 Kati Pihlaja tuli perheen kanssa
Etappiin. Toiminnanjohtajan ohjeistuksen mukaan sinne perustettiin 15-paikkainen kristillinen hoitokoti.

Sami kertoo, että hänellä on viiden vuoden sopimus kustantajan kanssa ja vuoden välein on tulossa uusi runokirja.
Runoja hän on kirjoittanut jo yli 20 vuoden ajan.
– Kirjoitan runoja, rukouksia ja omia ajatuksia päiväkirjaan.
Runo tekee tehtävänsä, kun se on ajatuksia herättävä. Tässä kirjassa yksi mielirunoni on Sota. Mietin Suomen sisällissotaa ja niin tämä aihe tuli minulle mieleen.
Samin runokirjan voi tilata osoitteesta www.mediapinta.fi

Kati kertoo, että silloin lähes 30 vuotta sitten, Etappi oli entinen koulu, jonka alakerrassa oli putka ja siellä 34 juovaa
miestä. Isossa luokkahuoneessa oli rautasänkyjä ja niissä
miehet nukkuivat. Paikka oli ollut aikaisemmin yömaja.
Paljon on ehtinyt näiden vuosien aikana muuttua ja nyt elokuun alkupuolella Kati jää eläkkeelle.
– Ei ole mitään suunnitelmia, mutta liikuntaan aion panostaa kuten nytkin ja käydä kuntosalilla, Kati sanoo.
Lämpimät kiitokset Katille. Toivotamme hänelle mukavia ja
liikunnallisia eläkepäiviä.

Sosiaalinen media

Talentti-verstalle fb-sivut
Jyväskylän Katulähetyksen some-näkyvyys koheni, kun Talentti-verstas käynnisti omat facebook-sivut maaliskuussa
2019.
Verstaan perusvalikoimaan kuuluvat muun muassa linnunpöntöt, kukkalaatikot ja sisustukseen sopivat pienesineet, joita tehdään myös kierrätysmateriaalista. Tilaustöinä
suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi ulkorakennuksia ja
roskakatoksia asiakkaan omien toiveiden mukaan.

Nuorisolain mukaan nuori on alle 29-vuotias tyyppi. Jyväskylän Katulähetys kohtaa nuoria kaikilla toimialoilla asiakkaina, työvalmennuksessa, vapaaehtoistyössä, vuokralaisina ja hankkeiden piirissä.

uokapankista sai viime vuonna 210 eri nuorta alle
30-vuotiasta ruoka-apua ruokakassin ja EU-ruoka-avun
kautta. Jokaisessa asumisyksikössä asuu alle 29-vuotiaita ja uusia asuntohakemuksia on pelkästään tänä vuonna
(tammi-maalis) nuorilta päihdetaustaisilta ja vapautuneilta yhteensä 14 kappaletta. Tukea nuorille päihde- tai krimitaustaisille tai asunnottomille annetaan asumisyksiköissä, ensisuojassa, nuorisotyössä ja Kannustin ja Pyöröovi-hankkeiden kautta.
Kierrätystavaratalojen asiakkaista iso osa on nuoria tiukan
talouden, ensimmäisen oman kodin tai tiedostavan ideologian
myötä.
Työvalmennus nuorille eri toimialoilla on esim. koulun työharjoittelun suorittamista, oppisopimuksella opiskelua, kielikoulutusta tai uuteen alaan tutustumista. Kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatuella tai työharjoittelussa oli viime vuonna

Sami Huuskonen

yhteensä 83 alle 30-vuotiasta nuorta. Nuoria on työvalmennuksessa kierrätystavarataloissa, lajittelussa, raksapuolella, ruokapankissa, nuorisotyössä, asumispuolella, Digi-Talentissa ja
hallinnossa. Työvalmennus on monelle nuorelle väylä oman
jutun ja vahvuuksien löytymiseen tai arkeen tarttumiseen.
Vaikka Katulähetys onkin perustettu sotien jälkeen, on meno
nuorten osallisuuden takia ihan tätä päivää. Usein jopa aikaansa edellä. Työvalmennus asioissa ole yhteydessä Elina Heiskaseen tai Nuortentalon valmennuksessa suoraan Aki Rantalaan.
Ruokapankin asiakkaaksi pääset Katulähetyksen sivuilla olevien hyvien ohjeiden kautta ja kassin sisältöä voit seurata Ruokapankin facesta. Asumishakemuksiin löytyy linkki nettisivuilta
tai voit olla suoraan yhteydessä asumispuolen työntekijöihin.
Kierrätysmyymälät löytyvät Muuramen Autotalolta, Kankitieltä ja Gummeruksenkadulta Nuortentalon yläkerrasta.

Jyväskylän Katulähetys

Jyväskylän Katulähetyksen toimintaan voi seurata laajalla
kulmalla facebook-sivuilta:
Jyväskylän Katulähetys, Talentti-kierrätys, Talentti-valmennus, Talentti-verstas, Nuortentalo Katutaso ja Ruoka-apu/
Leiväntalo Jyväskylä.

Valmennuspäivä

Johtamisen oppia Vesalassa
Jyväskylän Katulähetyksen toisen yhteisen valmennuspäivän teema oli Johtamisen oppiminen. Aiheen äärelle kokoonnuttiin perjantaina 26.4.2019 Vesalan leirikeskukseen.
Paikalla oli lähes 40 henkilöä.
Pohdimme johtamista, sen oppimista ja harjoittelimme tiimityön sekä dialogin periaatteita yhteisten kysymysten parissa. Aurinkoinen sää suosi ja ruoka oli erittäin maukasta.
Seuraava valmennuspäivä on syyskuun 20. päivä ja silloin
aiheena on Asiakkuuksien johtaminen.

www.jklkl.fi

Ilmainen pyykkäys ja peseytyminen Katutasolla!
Talo tarjoaa pesuaineet pyykinpesuun ja peseytymiseen ja pyykit kuivuu rummussa muutamassa tunnissa. Pesut tapahtuvat aukioloaikojen sisällä, jotka löytyvät somesta.
Iso kiitos Gigantille yhteiskuntavastuun kantamisesta, kun lahjoititte meille pesukoneen ja
kuivausrummun.

Vapautetut
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Kiponniemessä ke 29.5.2019
Klo 9.30-15.00

9.30 Aamiainen
10.00 Aloitusjuhla, toiminnanjohtaja Erkki Keski-Lusa
- Olli-vaarin tuokio
- musiikkia ja sanoja, Kenneth Karppinen, Jkl:n helluntaiseurakunta
11.00 TAUKO
11.15 Raamattutunti, Pertti Räty, Vapaaseurakunta, Kiponniemen isäntä
12.15–13.00 Lounas
13.00 Ulkoilua
13.30 Musiikkiesitys Risto Rinkkala, Lähi-idän lähetys ry
13.45 Laulua ja todistuksia, puheita
14.30–15.00 Päätöskahvit

Lisätiedot:
kansalaistoiminnankoordinaattori
Erja Ilmasti 044 796 1207

Vapautetut

Jyväskylän Katulähetyksen kesäpäivä

