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Pääkirjoitus
Pekka

Arposuo
Jyväskylän Katulähetyksen
hallituksen puheenjohtaja

Verso

-kristillinen
kansalaistoiminta
Kuinka suloiset ovat ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa
hyvän sanoman, julistaa pelastusta ja sanoo Siionille: ”Sinun Jumalasi on Kuningas!” Jes.52:7

T
Akvarelli: Tytti Ilmasti

www.jklkl.fi
Asumispalvelut | Talentti-kierrätys | Talentti-valmennus
Ruoka-apu | Kansalaistoiminta
Toimitus

2

Päätoimittaja

Kuvaus ja taitto

Paino

Vapautetut-lehti, 19. vuosikerta.

Erkki Keski-Lusa

Tomi Montonen

Jyväskylän Katulähetys

Julkaisupäivät: 15.3., 1.10. ja 16.12.

040 195 0770

040 842 9847

Kankitie 14

Näkoislehti verkossa: www.jklkl.fi/vapautetut

erkki.keski-lusa@jklkl.fi

tomi.montonen@jklkl.fi

40320 Jyväskylä

Osoitteenmuutokset: hallinto@jklkl.fi

Jyväskylän Katulähetys

ällaisesta ilosanoman viemisestä ja hoitokodin
saamisesta oli pari Katulähetyksessä toimivaa
ihmistä saanut näyn yli kaksikymmentä vuotta
sitten. Nämä ajatukset ulottuvat siihen aikaan kun Katulähetyksellä vielä oli kristillinen hoitokoti Nurmela Vesangassa. Myöhemmin vaatimukset hoitokotien
työntekijöiden koulutuksesta tiukentuivat ja näin veivät
mahdollisuuden jatkaa hoitokotitoimintaa taloudellisesti kannattavana.
Jyväskylän Katulähetyksellä on ollut ns. nolla-periaatteella asuntoja, joissa asukkailla oli mahdollisuus
päästä kasvamaan ja eheytymään ns. normaaliin elämään ja saada oma asunto sekä työ. Asuntoihin eikä
alueellekaan saanut tulla päihtyneenä. Oli myös asuntoja joissa sai olla päihtyneenä, mutta päihteitä ei saanut tuoda alueelle. Jokunen vuosi sitten nämä asunnot
muuttuivat Asunto ensin -periaatteella toimiviksi, joista
ei ole erikoisen hyviä kokemuksia. Ensiarvoisen tärkeää on, että ihmisillä on asunto, vaikkei sitä usein pystytä hoitamaan ja vuokratkin voi jäädä maksamatta. Siitä
seuraa jälleen asunnottomuus.
Itselläni on omakohtainen kokemus siitä, mitä on
päästä juuri tällaiseen kristilliseen paikkaan muutamaksi kuukaudeksi asumaan, eheytymään ja kasvamaan

Vapautetut

uskossa. Sain Armon tulla uskoon vuonna 1993 ”Kööri
leirillä” jota vetivät Köörikuorossa laulavat Matti Paananen, Pentti Riuttanen ja Jari Laitinen. Oli suuri asia
päästä pois niistä päihdeympyröistä, joissa elin ennen
uskoontuloani.
Muutama kuukausi sitten näky tällaisesta kristillisestä toimintayhteisöstä puhkesi uudelleen versoonsa. Näkymme olisi saada yhteisöön uuteen elämään motivoituneita asukkaita, tarjoten heille ”Tie, Totuus ja Elämä”
vaihtoehtoa. Paikka toimisi pitkälti kansalaistoimintana
Jyväskylän Katulähetyksen omistamassa tyhjillään olevassa Tessio Backan kiinteistössä Laukaassa.
Tessio Backassa järjestettiin noin kuukausi sitten talkoot, joihin osallistui kolmisenkymmentä ihmistä. Osa
porukasta laittoi paikkoja kuntoon sisällä siivoten ja osa
ulkona erilaisissa tehtävissä. Työt sujuivat mahtavassa
yhteishengessä.
Tarja Kärkkäinen oli laittanut mahtavat ruoat ja kaikki tarjoamiset talkoisiin totuttuun tapaansa täydellisesti. Ruokailun yhteydessä saimme keskustella tulevasta
Verso-talon työnäystä ja tulevaisuudesta. On todella
suuri asia kun toimitaan yhdessä ja yhteisymmärryksessä, saimme tuntea että tätä tehdään yhteisellä suurella
sydämellä ja Jeesukseen luottaen ja turvaten.
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Kristillinen
kansalaisjärjestötoiminta

Uutta versoo...

Kristillisellä kansalaistoiminnalla on yhä paikkansa suomalaisessa
kansalaisyhteiskunnassa.
Kansalaistoiminnan lähiajan haaste

Perimältään kansalaisyhteiskunnan yhdistykset ovat olleet
autonomisia toiminnassaan ja määrittäessään toimintansa
sisältöä, kuten Katulähetyskin. Yhdistysten halu toiminnan
kehittämiseen ja laajentamiseen ovat kuitenkin vieneet monia yhdistyksiä siihen suuntaan, että on turvauduttu erilaisiin
sekä projekti- ja hankerahoituksiin että kilpailutettaviin ostopalvelutoimintoihin. Tästä on seurannut, että monien yhdistysten perinteistä riippumattomuutta uhkaa julkisen vallan ja
rahoittajatahojen tiukentunut ote, joka saattaa tiukentua edelleen. Tätä kautta kristillisen yhdistysten kasvavana haasteena
voidaan nähdä kysymys, että miten säilyttää se arvopohja ja
oma toimintatapa, joka alun alkaen on tuonut kristityt yhteen
auttamaan vähempiosaisia ainutlaatuisella tavalla; rukouksen ja evankeliumin julistuksen kera. Yhteiskunnassa tulee
tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mutta kuinka pitkälle voidaan mennä rahoituksissa ja mitä jää jäljelle kristillisestä kansalaistoiminnasta, jos yhdistys luovuttaa lopulta
vapautensa määrittää omat toimintatapansa ja vapauden niiden toteuttamiseen.
Tilaus evankeliumille on edelleen

Aaro Harju tuo kirjassaan Yhteisellä asialla, jo muutama
vuosikymmen sitten, tanskalaisen tulevaisuustutkijan Rolf
Jensenin ajatuksia tulevaisuuden tietoyhteiskunnan jälkeisestä ajasta, joka on jälkimaterialistinen tunteiden, arvojen ja
rituaalien maailma. Ihmiset etsivät kulttuuriyhteiskunnassa

rakkautta, huolenpitoa, minuutta, mielenrauhaa ja vakaumuksia. Hän esitti tuolloin mielenkiintoisen arvauksen muun
muassa, että menestystä tulevat kokemaan kulttuuriset instituutiot ja että myös uskonnolliset kansalaisjärjestöt ovat
mukana tekemässä tuon jälkeisen ajan henkisiä ja hengellisiä
sisältöjä. Koen, että elämme nyt tätä aikaa. Perinneyhteisöiltä, kuten perheeltä, arvoja ei suoraan enää haluta omaksua
vaan pirstaleisen ja moninaisen arvotarjottimen edessä, - kuten Harju mainitsee-, ihminen on vaihtamassa ja etsimässä
oman nautinnonhalunsa ja itsemääräämisoikeutensa kanssa
uusia arvoja ja sisältöä elämäänsä. Katson, että tällä tarjottimella tulee olla myös elävän Sanan tuomat arvot, elävä kristillisyys, jolla on kauaskantoisempi voima ihmisen elämässä
kuin millään muulla.
Kristittyinä uskonelämämme ydin on olla ja pysyä Kristuksessa, Jeesuksessa, ja viedä evankeliumia pimeyden
keskelle. Meidän tulee olla riippuvaisia yksin Hänestä. Nyt
Jyväskylän Katulähetyksen omilta juuriltaan lähtevää kristillistä kansalaistoimintaa keskitytäänkin kehittämään ja vahvistamaan Verso-talon toiminnan kautta. Kannustan sinuakin
osallistumaan kansalaistoimintaan; toiminnan kehittämiseen
lahjoituksin ja osallistumalla vapaaehtoistoimintaan.

Erja Ilmasti
Kansalaistoiminnan koordinaattori

Katso: uutta kasvaa, kun vanha katoaa.
Etkö sitä huomaa? Se taimeen puhkeaa.
Katso: uutta kasvaa tuhkasta eilisen.
Jumalamme luomaa on toivo huomisen.

Tämä Pekka Simojoen laulu on jostain syystä soinut mielessäni aina, kun olen ajatellut,
miten lehtijuttuni aloittaisin. Tuntuu vahvasti siltä, että jotain vanhaa on myrskyn mukana
katoamassa, jotain meille niin tuttua ja turvallista. Voiko siitä seurata mitään hyvää?

K

uluneena vuonna olemme niin yksilöinä kuin koko
ihmiskuntana saaneet kokea melkoista ravistelua
maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi, mutta
ovatpa rajut myrskytuulet yltäneet monelle meistä niin rakkaaseen yhdistykseemmekin. Katulähetys-purttamme on ravisteltu poikkeuksellisen kovasti ja vain Isä taivaassa tietää,
miten purtemme lopulta käy. Myrskyssä turhan painolastin
heittäminen yli laidan voi tuoda mukanaan paljon hyvää, kunhan ei vaan siinä sivussa heitetä toinen toisiammekin laidan
yli kalan ruoaksi. Siinäpä meille jokaiselle on itsetutkistelun
paikka, voimmeko sydämestämme siunata toisiamme, niitä
toisin ajattelijoitakin? Nostaa ennemmin aaltojen keskeltä,
kuin heittää meren armoille?
Myrskytuulet saattavat puhaltaa purtemme kumoon ja
jopa haaksirikkoon, mutta Raamatusta muistamme toivoa
tuovan kertomuksen, miten Paavali matkaseurueineen pelastui haaksirikosta Maltan saarelle; yksikään laivassa olleista
ei menettänyt henkeään, vaikka laiva lopulta tuhoutui. Tämä
kertomus muistuttaa meitä siitä, että on sittenkin turvallista
luottaa Taivaan Isän apuun niin oman elämämme kuin yhdistyksemme suhteen. Hän on luvannut johdattaa meitä, kun
kuljemme rukoillen.

Lähteet:
kansalaisyhteiskunta.fi ja kirja Yhteisellä asialla,
kansalaistoiminta ja sen haasteet

Uutta voi siis kasvaa, kun vanha katoaa. Mieleeni tulee
kuva vanhasta puusta, joka on hakattu alas. Juuri kuitenkin
on säilynyt, ja siitä voi versoa uusia versoja. Raamatussa Versolla tarkoitetaan itse Jeesusta Kristusta, meidän Herraamme
ja Vapahtajaamme. Hänen ristillä täytetyn työnsä tähden ja
Häneen uskomalla mekin saamme olla vapautettuja. Tähän
lehtemme nimi Vapautetut myös viittaa.
Olethan sinäkin saanut kokea tämän vapautettuna olemisen
armon ja ilon? Jos vastasit kyllä, voit tänään iloita ja kiittää
Luojaa siitä, että sinun ei tarvitse enää pelätä mitään pahaa
tämän maailman myrskyissä, ei sisäisissä eikä ulkonaisissa,
sillä itse Jeesus on luvannut olla juuri sinun kanssasi joka
päivä maailman loppuun asti. Hän on myös pitävä meidän
Katulähetys-laivamme pinnalla, niin kauan kun me pidämme
Hänet laivamme ainoana kapteenina ja niin kauan kun Hänen
hyvä tahtonsa on.
Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlan aikaa sekä parempaa
Uutta Vuotta Sinulle!
Helena Konttinen

Kuva: Tytti Ilmasti
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Olen Minna Lammi. Perheeseen kuuluu mies, koirat Hulda, Helka ja Mini sekä Goljatti kissa. Poikamme ovat jo omillaan.

Henkilökuvassa

Jukka ja Minna Lammi

K

Jumala johdatti meidät takaisin Jyväskylän Katulähetykselle ja olemme toisena
tukiperheenä Verso-talossa Laukaassa, Lammit kertovat. Minna on hanketyössä ja
Jukka on työkokeilijana Versossa.

U

skoon tulin 1/05 Vaasan vankilan kristillisellä osastolla. Tessio Backaan tulin elokuussa 2006. Kristillinen hoito
antoi monipuolisia valmiuksia ja sain olla Jumalan hellässä hoidossa. Minna tuli töihin tänne ja niin tapasimme. Ihastuin häneen mutta en puhunut asiasta kenellekään. Keskustelimme paljon ja hänen kanssaan oli helppo
puhua. Vapauduin 30.11.06, jonka jälkeen
aloimme seurustelun samalla miettien tulevaisuutta.
Menimme jouluna kihloihin ja 1/07 meidät liitettiin
Laukaan hlsrk:aan. 9.2. vietettiin häitä ja olin onnellinen mies.
Työtä & opiskelua

12/07 aloitin työt Katulähetyksellä Salmirannassa ja
suoritin työn ohessa päihdetyön ammattitutkinnon.
Ymmärsin, ettei minun pidä muuttua hienommaksi
kuin olen ja yksi parhaita työkaluja onkin oma persoona sellaisena kun se on. Välillä se aiheuttaa haasteita,
mutta pyrin aina olemaan oma itseni. Myöhemmin
luin lähihoitajaksi ja suoritin jalkojenhoidon ammattitutkinnon. Olen ollut n. yhdeksän vuotta päihdetyön
lisäksi kotihoidossa, vammaispalveluissa ja mt-puolella ja tänä päivänä olen hyvää vauhtia toipumassa
aivoinfarktista.
Kristillisessä päihdetyössä hengelliset tarpeet huomioidaan ja ammatillinen osaaminen kulkee mukana. Ei
työstään tarvitse tehdä suurta numeroa. Jonkun mielestä toinen työ on ammatillisempaa kuin Kristillinen päihdetyö. Monia hengelliset asiat kiinnostaa ja
tuohon tarpeeseen meidän tulee vastata. Kaikki kaipaavat ihmisarvoista kohtelua ja mietin usein kuinka
haluaisin tulla kohdelluksi tilanteessa. Olen kohdannut jopa syrjintää siksi, koska olen tunnustava kristitty. Sanotaan, ettei tuohon porukkaan kannata lähteä,
mainehan siinä menee. Samalla suulla sitten kuitenkin
puhutaan tasa-arvosta ja hyväksynnästä.
Versossa arvostan erityisesti luonnonläheisyyttä ja
miltei rajattomia mahdollisuuksia. Kehitetään yhdessä toimintaa ja ollaan avoimia uusille ajatuksille. On
riittänyt monenlaista käytännön puuhaa ja järjestelyä
ja päivät on menneet kuin siivillä.
Mieleeni nousseen laulun sanoin: “Pauhatkoonpa elon meri, purtein kestää sen. Turvan antaa pyhä veri, siksi pelkää en.
Purtenani ompi armo, armo ikuinen. Turhaan uhkaa meren tarmo, viima vihainen. Johdossa saan olla Herran, Taivaan Kuninkaan. Hänpä voitti meren kerran, Hältä avun saan. Vaaroja on paljon kyllä, mutta pelkää en. Taivashan on meren yllä, Hallitsija sen. Puhdistaahan myrsky purren, painot pudottaa. Kulkisinko sitten surren, vaikka aaltoaa. Rauhan ranta silmiin siintää.
Sinne ikävöin. Sinne mielen aina kiitää - päivin sekä öin”.
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Työhistoriaa päihde- ja mielenterveyspuolelta on 10 vuotta,
joista 5 vuotta vastaavana ohjaajana. Koulutuksena Nuorisoja vapaa-ajanohjaaja/lastensuojelu sekä Lähihoitaja/päihde ja
mielenterveys. Koulutus ei yksin hyvää työntekijää tee, asiakkaat muistavat miten ovat tulleet kohdatuksi ja kohdelluksi, sillä on iso merkitys työssämme.
Tykkään kehittää ja viedä hyviä käytäntöjä eteenpäin.
Olen ollut mieheni kanssa kokemusasiantuntijana mm. hallituksen kärkihankkeessa Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman erityis- ja vaativan tason palveluiden työpajaprosessissa, Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden
kehittämistyön- ja systeemisen lastensuojelun työryhmässä.
Vapaa-aika menee perheelle, puutarhan hoitoon, käsityöharrastuksiin, ystäviä tavaten, seurakunnassa tai vain löhöten.
Lisäksi ohjaan mm. huostaan otettujen lasten vanhempien
vertaistukiryhmiä.
Takaisin Katulähetykselle

Kristillinen Päihdetyö sydämellä

Kuvat: Minna Lammi

aikenlaista olen elämässä kokenut ja selvinnyt niistä.
Olen tällainen kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen
sekoitus.
Kristillinen arvomaailmapohja ja uskoon tulo on ollut
omalla kohdallani aikoinaan pelastus. Kristillisyys näkyy
niin, että kohtaan kaikkia tasapuolisesti. Sydäntä lähellä on
heikoimmista huolehtiminen, olla yksinäisten ja kiusattujen
tukena.

10 vuotta sitten lähdin Katulähetykseltä suuntana Etelä-Pohjanmaa. En ajatellut palaavani takaisin. Täällä kuitenkin ollaan, uskon että tämä ei ollut sattumaa vaan johdatusta. Teen
työkseni Avuksi- ja RahatON-hanketta. Hankkeista lisää Jyväskylän Katulähetyksen nettisivuilla. Saan tavata ihmisiä
työssäni, olla heidän tukenaan ja apuna. Samalla on päivittynyt moni asia ja olen oppinut uutta. Tykkään työstäni ja
minulla on hyvä työpari, jonka kanssa tiimityöskentely on
toiminut.

Vapaaehtoisena Verso-talolla

Innolla odotan mitä toiminta tuo tullessaan. Ympäristö on
päihteetön, maaseudun rauhassa missä ei tarvitse pelätä. Saa
työstää elämäänsä rauhassa sekä kasvaa ihmisenä. Lähtökohtana työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on kristillinen arvomaailma, jonka perusteella työtä teemme. Usko on kuitenkin
vapaaehtoista ja jokaisen henkilökohtainen valinta. Huomioimme ihmisen hengelliset, henkiset, fyysiset ja sosiaaliset
tarpeet.
Lopuksi

Vuonna 1999 tulin Jyväskylään poikani kanssa Hynttyyt yhteen perhetyöprojektiin. Odotuksena että saisin kasvaa uskossani, vanhempana, ihmisenä, päihteettömässä ja turvallisessa ympäristössä. Rinnalla olisi ihmisiä jotka välittäisivät
ja tukisivat perhettäni. Näin kävi ja tätä samaa mahdollisuutta
haluan olla tarjoamassa niille ihmisille, jotka kaipaavat samantapaisia tukikeinoja elämäänsä.
Hyvän joulun toivotuksin Minna

Siunaten Jukka
Jyväskylän Katulähetys

Vapautetut
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Verso-talon talkoopäivä

Johdatuksesta Versoon
Meillä oli selkeä johdatus, kun muutimme elokuun alussa Verso-taloon. Talo oli
vielä myytävänä, eikä mikään ollut vielä varmaa, mutta meillä oli täysi rauha ja lepo
sydämessä.

H
Jani ja Jukka
kalusteita siirtämässä

Sirpa ulkotöissä

Miehet ikkunanpesun
saloihin perehtymässä

Leenat keittiötä
siivoilemassa

Työpanosta yhteiseksi hyväksi

Päiväkeskuksessa rupattelua

Lokakuun viimeisenä päivänä Verso-talossa
pidetyt talkoot toivat suuren ja innostuneen
talkooväen myötä tuulahduksen ikään kuin
Katulähetyksen kultaisilta menneiltä ajoilta,
kun tuo suuri joukko yksisydämisesti ja riemulla antoi työpanoksensa yhteiseksi hyväksi.

yppäsimme tuntemattomaan, kun lähdimme kohti
”luvattua maata”. Jätimme taaksemme työmme ja
asuntomme Hämeenlinnassa. Turvanamme ainoastaan vahva sisäinen kokemus siitä, että tänne me kuulumme. Muutaman kuukauden ajan olemme saaneet nähdä
kuinka hylätystä talosta ja tyhjistä huoneista on alkanut
versoa uutta elämää. Talkoilla on pesty ikkunat ja siivottu. Huoneita on kalustettu lahjoitetuilla huonekaluilla.
Mukaan on tullut ihania ihmisiä, joilla halu tehdä hyvää.
On ollut hienoa saada kokea yhteen hiileen puhaltamista.
Yhdessä on tunnettu avuttomuutta isojen haasteiden edessä, mutta yhdessä myös turvauduttu rukouksen mahtavaan
voimaan.
Tällä hetkellä olemme vapaaehtoisina työntekijöinä
huolehtimassa talosta ja tukiperheenä tulevista asukkaista.
Nina on koulutukseltaan sosionomi-diakoni ja työskentelee arkipäivisin Katulähetyksessä työvalmentajana. Ninalla on pitkä työkokemus päihdekuntoutuksessa. Ami aloitti
syksyllä monialanyrittäjänä kuljetus-maanrakennus- ja rakennusalan ammattilaisena. Kiinteistönhoito sujuu Amilta, sekä läheistä lepikkoa on kaatunut energiapuukouralla
niin, että Verso on saanut takaisin järvinäköalan.

Sisäinen eheytyminen on meitä molempia kiinnostanut
niin, että olemme molemmat koulutukseltamme myös sielunhoitoterapeutteja, Amilla vähän vielä opiskelut kesken.
Kumpikin elämän koulussa oppinsa saaneena ja yhdessä
hioutuneena. Nina kasvoi alkoholisti isän tyttärenä seitsemän ensimmäistä vuottaan, kunnes isä raitistui. Amista tuli
isätön kolme vuotiaana, isän kuoltua Vihtavuoren ruutitehtaan räjähdyksessä vuonna 1966. Näistä elämän lähtökohdista rikkinäisiä, mutta Jumalan korjaamina, saadaan olla
toteuttamassa Jesajan 61 lukua.
Verso-talo näkyyn liittyykin sielunhoitokoti, jonka nimi
tulisi hebrean kielen sanasta Netser (verso). Moni rikkirevitty, elämän myrskyissä runneltu voisi tulla Netser-kotiin
hoitojaksolle tai viikonlopun seminaariin tai tapahtumiin.
Netser -koti odottaa vielä toteutumista, niin kuin koko Verso-talon toiminta. Olemme valmiina palveluksen työhön,
uskomme, että pian toiminta toden teolla voi alkaa.

Nina ja Aimo Siekkinen

Talkoopäivän aikana saatiin mm. tehtyä pihatöitä, pestyä ikkunoita, siivottua, siirrettyä
kalusteita, laitettua lamppuja ja ennen kaikkea kaiken keskellä iloittiin mahtavasta yhteishengestä, jonka vain yhteinen näky sekä
Näyn Antaja saattoivat vaikuttaa.

Näky kirkastuu kilvan ikkunoiden kanssa

Talkooväkeä hemmoteltiin pitkin päivää herkuista notkuvilla pöydillä sekä päivän uurastuksen päätteeksi saunan lempeillä löylyillä
ja suomalaisille niin pakollisilla grillimakkaroilla.

Kuvat: Tytti Ilmasti

Markku Pasasen taidetta myynnissä Verso-talon hyväksi. Tee tarjous!
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Kuva: Helena Konttinen

Tule asukkaaksi tai vapaaehtoistyöntekijäksi kehittämään
kanssamme uutta kristillistä yhteisöä, Verso-taloa!
Luonnonläheisyytensä ja suuren, järveen rajoittuvan tonttinsa vuoksi Verso-talo
on rauhallinen asuinympäristö, jossa on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan ja virkistykseen.

V

Verso-talo

on avannut ovensa
Laukaan Kuusassa Torikan kylällä, Torikan vanhan koulun ja Katulähetyksen entisen Tessio Backan tontilla, on havaittu kesän ja syksyn aikana monia iloisia ja
innokkaita toimijoita.
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Johtoajatus: ”Pienestä versosta suureksi puuksi”

Verso-toiminta lähtee ”pienestä taimesta” ja työ laajenee kun
uusia toimintoja, ”oksia”, kasvaa puuhun. Verso-puu kasvaa
ja muotoutuu, kun erilaisia lahjoja ja kutsumuksia saaneita
henkilöitä liittyy toimintaan mukaan.
Alussa versoina ovat päihteetöntä asumista tarjoava vuokraasuntotoiminta (Verso -kodit) sekä päiväkeskustoiminta,
myöhemmin toimintaa pyritään laajentamaan, mikäli resurssit niin sallivat. Päiväkeskuksen toimintaa ovat esim. aamuhartaudet ja muu hengellinen toiminta, yhteinen ruokailu
sekä toiminnallisuus ja osallistumismahdollisuus: esim. verstas, liikunta, eläinten hoito, toimintahetket (käsityö, askartelu, leipominen jne.), vertais- ym. ryhmät.
Päiväkeskustoimintaan kutsutaan mukaan vapaaehtoisia,
myös kuntouttavaan työtoimintaan sekä työkokeiluun osallistuville tarjotaan mahdollisuutta osallistua työhömme. Jos
kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

Asumiseen tuo turvallisuutta yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattaminen ja niihin sitoutuminen, myös yhteisössä asuvat kaksi tukiperhettä toimivat naapuritukena mahdollisuuksiensa mukaan. Asukkailla on mahdollisuus osallistua ohjattuun päiväkeskustoimintaan.
Jos koet kutsumukseksesi olla omilla lahjoillasi rakentamassa kristillistä yhteisöä, saatat olla etsimämme henkilö
myös vapaaehtoistyöntekijäksi! Meiltä voi tiedustella lisäksi
kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun mahdollisuutta.
Kysy lisää, kerromme mielellämme Verso-näystä!

Otamme myös
vastaan tavara- ja
rahalahjoituksia
(puhdasta ja
ehjää tavaraa).

Kuvat: Helena Konttinen

N

äky on syttynyt sydämiin, ja sitä on yhteisvoimin
työstetty todeksi ”sydämin, suin ja kätten töin”, kuten vanhassa hengellisessä laulussa lauletaan. Halu
palvella Jumalaa ja kärsiviä lähimmäisiä on tuonut yhteen
kutsun saaneita kristittyjä vapaaehtoisia, kaukaisimmat on
johdatettu jopa Pohjanmaalta ja Hämeestä saakka Verso-taloon asumaan.
Verso-talon toimintaa on pikkuhiljaa käynnistetty kuluneen syksyn aikana sekä vapaaehtoisvoimin, että Katulähetyksen työntekijöiden ja hallituksen toimesta. Olemme
huomanneet, että yhteistyössä on todellakin voimaa, yhteen
hiileen puhaltaminen ja positiivinen pöhinä on paitsi mukavaa, myös tuloksellista!
Mukana Verso-toiminnan käynnistämisessä on ollut työntekijöitä pääasiassa Katulähetyksen vuokra-asunnoilta, kiinteistötiimistä, kansalaistoiminnasta, Talentti- kierrätyksestä
sekä Talentti-mediasta.
Toiminnalla pyritään vahvistamaan ja monipuolistamaan
Jyväskylän Katulähetyksen kristillistä kansalaistoimintaa,
Verso-tiimi on siis myös osa kansalaistoiminnan tiimiä. Verso-toiminnassa ei ole keksitty pyörää uudestaan, vaan työ palaa Katulähetystyön kristillisille juurille.
Verso-talon näkynä on rakentaa kristillistä yhteisöä, jossa
asutaan sekä toimitaan yhdessä lyhyempiä tai pidempiä jaksoja. Toiminta on monipuolista, ja siinä otetaan huomioon
ihmisen hengelliset, henkiset, fyysiset ja sosiaaliset tarpeet.
Toiminnan perustuksena on kristillinen Raamattuun pohjautuva maailmankuva, muita tärkeitä arvoja toiminnassamme
ovat tasa-arvoisuus, osallisuus ja vapaaehtoisuus.

erso-talo sijaitsee Laukaan Kuusaassa, Vatianjärven
helmassa (linja-autoyhteys Jyväskylästä, n. 40 min),
n. 13 km Laukaan keskustasta ja n. 7 km Suolahden
keskustasta.
Päihteettömiin Verso-koteihin (asuntoja 7 kpl) valitaan
jo vuokralaisia, vähitellen käynnistetään myös päiväkeskusym. toimintaa.
Asuminen Versossa toimii yhteisöperiaatteella, mutta jokaisella asukkaalla on käytössään oma jääkaapillinen huone,
lisäksi yhteiskäytössä on keittiö-, wc-, suihku- ja oleskelutiloja sekä sauna ja pyykkitupa. Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja vuokraan voi hakea asumistukea Kelalta.
Vuokralaisten kanssa sovitaan yhdessä asumisen tavoitteet ja
kartoitetaan mahdollisen tuen tarve.

Kuva: Minna Lammi

Lämmin kiitos kaikille toimijoille jo tähänastisesta hyvin sujuneesta yhteistyöstä, tästä on hyvä jatkaa!
Verso-tiimin puolesta, Helena Konttinen

Verso-talon ovi on auki juuri sinulle,
joka tarvitset apua tai tukea elämäsi erilaisissa kysymyksissä sekä sinulle, joka
haluat auttaa ja olla tasavertaisesti osallisena kristillisen yhteisömme luomisessa ja kehittämisessä oman kutsumuksesi
mukaisesti.
Elämäntilanteesta riippuen sama henkilö
voi kuulua joko toiseen tai kumpaankin
ryhmään yhtä aikaa. Olet lämpimästi
tervetullut Verso-yhteisöömme mukaan!

Jyväskylän Katulähetys

Vapautetut

Lisätietoja:
Asumiskoordinaattori Helena Konttinen
040 159 7840, helena.konttinen@jklkl.fi
Projektityöntekijä Minna Lammi
044 725 6917, minna.lammi@jklkl.fi
www.jklkl.fi/vuokra-asunnot
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Katulähetysmies - Olli (Olavi) Mäki

O

llille oli tullut kokemusta Konnakuoron mukana
kiertäessään 80-luvun alkupuolella eri paikkakunnilla. Kun Armahdetut-kuoro perustettiin kesällä
2003, niin Ollista tuli luonnollisesti sen vetäjä. Ensiesiintyminen oli yhdistyksen isännöimillä valtakunnallisilla
kesäpäivillä Jyväskylän kristillisellä opistolla. Armahdetut
-kuoro nähtiin monissa tilaisuuksissa ja hengelliset leirit,
juhlat ja seurakunnat tulivat tutuiksi. Evankeliumia vietiin
eteenpäin lauluin, sävelin ja sanoin. ”Voi kun kuoro saataisiin vielä elvytettyä”, sanoo Olli. Aluksi pullakirkkoja
pidettiin Veljeskodilla, Keskusseurakuntatalolla ja Pitkäkadulla. Toiminta laajeni kun yksiköitä tuli lisää ja alkuajoilta on vielä pitäjiä mukana 2-3. Nykyiset pitäjät ovat
uskollisia, mutta mukaan kyllä mahtuu. Toiveissa on, että
toimintaan saataisiin uutta verta. Tilaisuuksia pitävät eri
seurakunnat ja on tärkeää ja olisi hyvä jos jokainen löytäisi
sellaisen seurakunnan, jonka kokee kodikseen.
Pullakirkon merkitys?

Korona riesana

Koronan takia päiväkeskukset on jouduttu pitämään kiinni. Kankitiellä pidettiin kesällä ulkona tilaisuuksia joitakin
kertoja. Pullakirkon pitäjät ja myös kuulijakunta odottaa
kovasti, että saataisiin tuo virus aisoihin ja päiväkeskukset
auki. Kun rajoitukset antavat myöten aloitetaan heti, sanoo
Olli. Toivotaan, että tuo monille rakas ja tärkeä pullakirkkotoiminta saisi pian jatkua.
Siunaten Jukka Lammi

Kuva: Minna Lammi

Ollille tulee pullakirkosta mieleen evankeliointi. Hänellä on lahja kertoa rakentavasti ilosanomaa ja pyyteetön
halu palvella tulee esiin selkeästi. Sydän palaa työhön,

johon on kutsu tullut Jumalalta. Näky työstä ei ole hiipunut mihinkään ja se on yhä kirkkaana mielessä. Kokemus
elämän muuttumisesta uskoon tulon myötä antaa Ollille
tietynlaisen viisauden kohdata päihde- tai muiden ongelmien kanssa painivia ihmisiä. Hän sanoo, että on tärkeää
puhua samaa kieltä ja samalta tasolta, ei yläpuolelta eikä
alapuolelta. Olli kokee pullakirkoissa olevansa omiensa
joukossa.

Suurin on

rakkaus

Tutut kasvot Kankitiellä. Yhdistyksemme
jäsenen, Silja Viinikaisen, puhe pulppuaa
toimistomme keittiössä vahvaa sanomaa
uskosta, toivosta ja rakkaudesta.
Hän puhuu tehtävästään julistaa Jumalan
armoa ja rakkautta sekä jokaisen mahdollisuudesta päästä Jumalan lapseksi.

S

ilja Viinikainen, 31 vuotta, on tuttu näky Kankitien Ensiaskeleessa, jossa hän itsekin asui aiemmin
useamman vuoden. Silja käy nykyään Katulähetyksen vapaaehtoistoimijana tapaamassa vanhoja
ja uusia tuttuja, vieden ilosanomaa asukkaille yhdessä Mikko Hokkasen kanssa. ”Jeesus kirkasti Isää; Hän paransi sairaita, puolusti heikkoja sekä ruokki nälkäisiä. Näin
mekin voimme viedä Jumalan rakkauden sanomaa käyttäen
ääntämme ja lahjoja, mitä itse kukin on Jumalalta saanut”,
Silja kertoo innostuen. ”Läheinen suhde Jumalan kanssa, on
kaiken lähtökohta. Ilmestys siitä, että olen rakastettu, antaa
tukevan pohjan tehdä työtä myös vaikeassa maastossa. Ilmestystä Isän rakkaudesta on myös mahdollista aina saada lisää.”
”Vaikka yhteiskunnassamme tänä päivänä puhutaankin
asioista, kuten seksuaalisesta tasa-arvosta, niin asioista ei
tulisi kuitenkaan tehdä vastakkain asettelua ihmisten kesken. Jumala ei tarvitse puolustajaa. Hän on itse Puolustaja
ja Kaikkivaltias. Ja jokainen ihminen on arvokas Jumalan
luoma. Oikeutenamme on kertoa mitä Jeesus on meidän elämässämme tehnyt, ja että meillä kaikilla on mahdollisuus läheiseen suhteeseen Hänen kanssaan.”

Kuva: Erja Ilmasti

Tampereen seudulta kotoisin oleva Olli Mäki on henkeen ja vereen katulähetysmies. Vuonna 1980 hän tuli uskoon ja pian sen jälkeen lähti Konnakuoron mukana
viemään evankeliumia laulaen ja todistaen. Vuonna 1985 Jumala johdatti hänet Jyväskylään ja Olli on ollut Katulähetyksen toiminnassa aktiivisena toimijana jo 35
vuotta. Olli on yksi pullakirkko-toiminnan keskeisin ja pitkäaikaisin hahmo.

kin tärkeitä ja niitä tulee olla, ne eivät yksin riitä”, Silja kertoo kokemuksestaan, ”ne eivät tuo sisäistä pysyvää muutosta
ja rauhaa. Ihminen löytää levon ja tarkoituksen Taivaan Isän
lähellä. Jumala on lähellä niitä, joilla on murtunut mieli ja
särkynyt sydän. Hän vetää jokaista luokseen Jeesuksen sovitustyön kautta”.
Jäseniämme Silja haluaa rohkaista: ”Sillä on merkitystä,
että olet jäsenenä. Jos koet ja uskot, että Jyväskylän Katulähetyksen missio ja arvot ovat tärkeitä, niin tule, ole jäsenenä
viemässä tätä yhteistä missiota eteenpäin. Jumala on uskollinen ja tekemässä suuria. Hän tulee näyttämään mikä ero
on vanhurskaan ja maailman hengen välillä.” Silja tukeutuu
Sanaan: ”Hän on heikoissa väkevä, vaikka usein tuntuu, että
painostus ja vastustus on liian kovaa. Kannattaa pysyä Jumalan riveissä pitäen katse Jeesuksessa. Sieltä virtaa lepo. Ja
kaikki tulee järjestymään.”

Teksti Erja Ilmasti / Silja Viinikainen

Jeesus on toiminnan kulmakivi

Jukka Lammi ja Olli Mäki

”Jyväskylän Katulähetyksen arvoissa on lähtökohtana ja kulmakivenä se mihin me uskotaan; itse Jeesus on se kulmakivi
ja muuttava voima. Vaikka ruoka-apu ja muu toiminta ovat-

”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen,
että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” (1. Kor 15:57,58)
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Akvarelli: Tytti Ilmasti

UllaUlla
Koskinen
Koskinen
Kuva: Susanna Myllyniemi

Valo loistaa pimeydessä
ja pimeys ei ole saanut
sitä valtaansa
(Joh. 1:5)
Katulähetyksen periaatteena on
raittiusvakaumuksen sekä sosiaalisen ja kristillisen ajattelutavan
syventäminen.
Näitä periaatteita se toteuttaa auttamalla alkoholisteja, sekakäyttäjiä,
huumeongelmaisia ja vankilasta
vapautuvia.
Auttamistyöhön sisältyvät hengellinen toiminta, eri-ikäisten
päihdeongelmaisten asuttaminen,
kuntoutuksen järjestäminen, ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
yhdistyksen eri yksiköissä.

K

atulähetyksen identiteetti pohjautuu Jumalan
Sanaan, joka on elävää ja voimakasta. Käytännön toimissa sen työntekijät toteuttavat Kristuksen käskyä: ”Kaiken, minkä te teette yhdelle näistä vähimmistä veljistänne, sen te teette
minulle.” Motiivi kaikessa työssä on lähimmäisenrakkaus, ja
siitä nousevat erilaiset työt ja tehtävät.
Juuri nyt olemme kuvaannollisesti myrskyävällä merellä:
aallot pauhaavat ja kylmä tuuli puhaltaa. Tämän ”myrskyn”
silmässä moni on alkanut voimaan pahoin, kunnes hän kohtaa
Mestarin, joka sanoo: ”Vaikene, myrsky.” Myrskyn laannuttua eheytyminen voi alkaa. Rukoilen, että Jumalan lempeät
tuulet saisivat puhaltaa rikkinäisiin sydämiin ja haavoitettuihin mieliin. Hänen kädessään tämäkin laiva on, ja jokainen,
joka tässä laivassa työtä tekee.
Olemme saaneet vierailla useiden vuosien aikana Ensiaskeleessa ja pitää siellä Sanan ja rukouksen iltoja. Tämä toimintamme on nyt tauolla koronan tähden, mutta Pyhä Henki
vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Vapaaehtoisten sydämet
palavat halusta päästä Jumalan Sanaa jakamaan kera musiikin ja rukousten. Tilaisuutta varten valmistettu lämmin ateria
ahkerien naisten kätten tekemänä iltojen lopuksi on ollut pis-
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Hallituksen
puheenvuoro

te iin päälle. Asukkaat kaipaavat yhdessäoloa, ja Jumalan Sanaa sekä esirukousta! Näissä tilaisuuksissa rakkaus koskettaa
monia, kun Jeesus etsii yhteyttä ihmiseen.
Tahdomme välittää heille ja kaikille yltäkylläisesti Jumalan rakkaudesta syötävää ja juotavaa, Elämän Leipää, kaikkialla missä vapaaehtoisia kulkee auttamassa ja viemässä
rakkautta ja välittämistä todeksi.

Taivaallista Mannaa
Nyt kysyn Isä sulta, kun puuttuu ymmärrystä multa. Miksi
matalaan majaan? eläinten vajaan
- annoit Poikasi syntyä? Miksi
ei ollut sijaa taloissa avarissa puhtoisissa?
Miksi lannan ja lian keskelle syntyi Vapahtaja maailman?
En ymmärrä miksi olkivuode
vainen? Syöttökaukalo vuoteeksi
pienelle? Miksi härkä ja aasi syntymää sai todistaa?
Miksi vain paimenille enkeli kertoi suuren ilosanoman?
Mitä kolme viisasta miestä
merkitsee? Mitä lahjansa erikoiset?
Miksi kulta, suitsuke ja mirhami
lapsoselle?
On kertomus vanha ja tuttu.
Vaikka kertomuksen uudelleen
ja uudelleen kuullut oon, samaa
tarinaa toistetaan,
vasta nyt mietin mitä se merkitsee?
Sillä tiedän, ettei Sinulle ole
mikään mahdotonta, eikä mikään
tapahdu sattumalta.

Oli maailman tärkein syntymä
tarkoin suunniteltu juttu ja edeltä
kaikki valmistettu.
Kaikella merkitys ja tarkoitus on
varmaan, sen arvaan.
Isä vastaa:
Kaikella merkitys on suuri, tätä
tarkoitin juuri.
Maja matala savinen, kuvaa
sydäntä sun. Siellä likaa ja lantaa
se Jeesukselle tarvitsee antaa.
Eivät terveet tarvitse parantajaa,
eikä rikkaat pelastajaa.
Sitä kuvaa se, ettei Jeesus löydä
syntysijaa sydämistä täysistä.
Täytyy pieneksi tulla, likaisuutensa tunnustaa. Sinne, sellaiseen
sydämeen on Jeesus tervetullut
aina, Ruuaksi ihmiselle. Sitä syöttökaukalo, seimi, kuvastaa. Annoin Poikani leiväksi maailmalle.
Heinät ja oljet tulevat lannaksi,
mutta Minun Poikani – Taivaalliseksi Mannaksi.
Uskollinen ja otollinen sydän saa
syntymää todistaa, siitä kertoo

härkä ja aasi.
Kun Jeesus sydämeen syntyä saa
tulevat kolme viisasta heti.
USKO TOIVO ja RAKKAUS,
mukanaan lahjapakkaus.
Uskon lahja on vanhurskaus, sitä
kuvaa kulta.
Suitsuke on Toivon lahja - Pyhä
Henki - joka sydämeen vuodatetaan.
Mirha kärsimystä symboloi. Se on
lahja rakkauden. Jeesus rakkautensa vuoksi joutui kärsimään, niin
myös sydän, jonne Jeesus muuttaa
asumaan.
Viisaus mukanaan tuo sydämeen
nöyryyden. Suuret viisaat Jeesus
lasta kumarsi. Hallitsijaksi tunnusti. Siitä viisaan erottaa.
Paimenille ensin Ilosanoma kerrottiin. Kiireen ja hälyn keskellä
ei kukaan kuule Taivaan ääntä.
Vain hiljaisuudessa sydän valvova
voi nähdä ihmeen tapahtuvan.
Nina Siekkinen

Alkava Verso-toiminta

Näky uudesta Verso-toiminnasta Laukaan Kuusassa, entisissä
Tessio Backan tiloissa, on saanut alkunsa jo vuosia aiemmin
ja nyt se on alkanut oikealla ajallaan hiljalleen versomaan.
Lukiessani ensimmäistä kertaa tämän toiminnan suunnitelmasta, koin Jumalan Pyhän Hengen kosketuksen, ja Hänen
äärettömän rakkautensa hyvin lähelle tulevaksi. Yhteyden
kokeminen ja yhdessä talkoolaiset ovat osa vapaaehtoistyövoimaa, jotka tekevät työtään sydämellä.
Kansalaistoiminnan kummina rukoilen, että yhä voimakkaammin esille nousisi Jumalan siunaava työ, se leviäisi yhä
laajemmalle alueelle kantaen runsasta hedelmää!
Siunattua joulun odotusta!

Jyväskylän Katulähetys

Vapautetut
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Akvarelli: Erja Ilmasti

Akvarelli: Tytti Ilmasti

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
loistaa valkeus.”
Jes.9:1

Osallistu sinäkin kansalaistoimintaan;
toiminnan kehittämiseen lahjoituksin ja osallistumalla vapaaehtoistoimintaan.
”…Me näimme hänen tähtensä nousevan
ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta.
Matt.2:2
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UUTISPALAT

Jouluristikko

JOULUKUU 2020

Ruoka-apu

Talentti-kierrätys

Kiitollisena vuodesta 2020

Verkkokauppa käynnistyy

Vuosi 2020 on ollut Ruoka-avussa hyvin erilainen, ja
omalla tavallaan rankka vuosi. Koronapandemian vuoksi
olemme pysähtyneet viikoittain esimerkiksi turvallisuuskysymysten ääreen, jotta ruoka-apukassien jaon olisi
mahdollista jatkua Koronatilanteesta huolimatta turvallisena. Kävijämäärät ovat kasvaneet kahdeksassa kuukaudessa yli 500 hengellä, mikä on tuonut oman haasteensa
toimintaamme. Muutosten keskellä vuosi on ollut myös
mahdollisuuksien vuosi. Vuosi on mahdollistanut uudenlaisten toimintojen luomisen ja Ruoka-avussa on pystytty
reagoimaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin, kiitos moniammatillisen ja sitoutuneen tiimin. Meillä työskentelee
ihmisiä ilolla ja suurella sydämellä. Tästä vuodesta iso kiitos heille jokaiselle.

Jyväskylän Katulähetys on saanut ELY-keskukselta kehittämisavustuksen. Avustus tullaan käyttämään Talenttikierrätyksen verkkomyymälän kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Saamme olla kiitollisia, että ruoka-apua on pystytty jakamaan ja ovia ei ole tarvinnut laittaa kiinni Koronan takia, vaan olemme lähteneet pohtimaan, kuinka voisimme
laajemminkin auttaa apua tarvitsevia ja olla tekemässä
yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Ruoka-avun kotiinkuljetukselle on ollut tärkeä paikkansa ja kiitollisena olemme
sitä toteuttaneet viikoittain maaliskuusta lähtien.
Olemme kiitollisia myös kaikille lahjoittajillemme, jotka
mahdollistavat ruoka-apu työn. Lidl Suomi mahdollistaa
edelleen ruoka-apukassien tarjoamisen ja Jyvässeudun
kauppiailta saamme kasseihin hienosti täydennystä. Tänä
vuonna olemme saaneet myös useita rahalahjoituksia.
Kiitos Lions Club Viitaniemi, Keskimaan Iloa auttaa -hyväntekeväisyyskampanja sekä te useat yksityiset henkilöt. Teidän lahjoituksillanne on ollut suuri merkitys.

Jyväskylän Katulähetys

Sääntömääräinen syyskoukous
Sääntömääräinen Syyskokous 7.12.2020 peruttiin koronarajoituksien vuoksi. Uusi kokous on 29.12.2020 klo
17.00 Kankitie 14, mikäli koronan vuoksi ei ole kokoontumisrajoituksi. Seuratkaa verkkosivujamme www.jklkl.fi

Verkkomyymälä-ideaa on suunniteltu jo pitkään, ja marraskuussa 2020 aloitimme myymälän perustamisen. Tavoitteena on saada verkkomyymälä toimintaan vuoden
2021 alussa.
Verkkomyymälässä tullaan myymään samoja tuotteita
kuin kierrätysmyymälöissämmekin. Lisäksi verkkomyymälästä löytyy uusiotuotteita, jotka on valmistettu lahjoituksina saamistamme kierrätysmateriaaleista.
Verkkomyymälä tuo uusia työtehtäviä ja työpaikkoja Katulähetykselle. Työtehtävät ovat aitoja työtehtäviä mm.
kierrätyksen ja viestinnän parissa. Aukeavien mahdollisuuksien myötä voimme tulevaisuudessa tarjota mielenkiintoisia tehtäviä eri työtoiminnan piirissää olevien lisäksi myös opiskelijoille esim. projektien ja harjoitteluiden
muodossa.

Tiimiverkko-hanke

Digisti kohti työelämää -opas
TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hanke
(ESR 2018-2020) päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen loppuseminaarissa julkaistiin Digisti kohti työelämää!
-opas. Opas tarjoaa ajankohtaista tietoa digiohjauksesta
sekä vinkkejä ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Oppaassa kuvataan yksityiskohtaisesti useita hankkeen
aikana toteutettuja pilotteja, sekä esitellään hankkeessa
muotoiltu digipalveluiden yhteiskehittämisprosessi. Digisti
kohti työelämää! -opas on vapaasti ladattavissa sähköisesti ja alkuvuodesta 2021 sitä on saatavilla myös painettuna versiona.

Taas on vapaaehtoiset sukanneulojat ja lahjoittajat
muistaneet asukkaitamme
näin joulun alla.
Kyllä on siunauksellista
toimintaa. Kiitos!
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Vapautetut
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Ole mukana paikallisessa
auttamistyössä
Lisätietoa keräyskohteistamme:

www.jklkl.fi/lahjoita

Kätevä tapa lahjoittaa
online-lahjoitus
verkkosivuillamme www.jklkl.fi/lahjoita.

Pankin kautta lahjoituksen voi kohdistaa suoraan haluamalleen
kohteelle, kun käyttää pankkiviitettä. Voimme viitteen tiedoilla paremmin toteuttaa lahjoittajien tahdon.
Pankkitili FI63 5290 9520 0459 06

Keräyslipas kiinteästi viidessä
toimipisteessämme:
•

Talentti Seppälänkangas kierrätysmyymälä
Kankitie 14, Jyväskylä

•

Talentti Muurame kierrätysmyymälä
Punasillantie 4, Muurame

•

Talentti Harjunporras kierrätysmyymälä
Gummeruksenkatu 13, Jyväskylä

•

Talentti Tuuma” raksamyymälä
Kankitie 10, Jyväskylä

•

Ruoka-apu
Sammonkatu 5, Jyväskylä

Viite
Viite
Viite
Viite
Viite
Viite
Viite
teen

20190 Asumisympäristöjen asukkaiden päiväkeskustoiminta
20200 Työvalmennus
20213 Ruoka-apu: Leiväntalon päiväkeskustoiminta
20239 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta
20268 Verso-talo
20242 Media
20255 Missä tarve suurin (annat yhdistyksen valita em. kohpuolestasi)

Paikalliset yrittäjät ja yritykset voivat tukea toimintaamme. Esimerkiksi joululahjamuistamiset voi kohdentaa suoraan haluamalleen
toiminnalle. Lahjoitus saajaa kohti on tuloverotuksessa vähennyskelpoinen 850 € asti (vero.fi, https://urly.fi/1nrn).

Otamme vastaan myös testamenttilahjoituksia.

Rahankeräyslupa RA/2019/670, voimassa Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa 13.8.2022 asti.

Uutta! Kannatusjäsenyys yhdistyksessämme
Kannatusjäsenyys on oiva vaihtoehto yksityishenkilöille
min. 20 €/v, yrityksille ja yhteisöille min. 50 €/v, jotka
haluavat tukea kristillistä toimintaamme vähempiosaisten hyväksi. Kannatusjäseneksi voivat hakea kaikki,
jotka kunnioittavat kristillisiä arvoja ja tukevat yhdistyksen tarkoitusperiä.

osallistua jäsenkokouksissamme ottaen osaa keskusteluihin, ilman äänioikeutta.
Kannatusjäsentemme nimet tai yritys/yhteisöjen logon
laitamme näkyviin lehteemme ja verkkosivuillemme
näin haluttaessa, sekä logon kautta linkin omille kotisivuilleen.

Kannatusjäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jäsenyyden voi irtisanoa koska tahansa. Kannatusjäsen voi

Lisätietoja: erja.ilmasti@jklkl.fi, 044 796 1207

