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Pääkirjoitus

Jussi
Kastepohja

Viime vuoden tuulista on päästy eteenpäin ja oma tun-
tuma on että vuosi 2021 on tasaantumisen, yhteis-
työn ja selkeyttämisen aikaa. Tämän vuoden haasteet 

keskittyvät erityisesti koronavuodesta johtuviin talouden 
vakauttamistoimiin, jonka vuoksi on istuttu alas ja mietitty 
mikä on Katulähetyksen toiminnan ydintä ja mihin resurssit 
on viisasta tänä vuonna kohdistaa.

Olen ilolla pistänyt merkille jäsenyhteisöstä kumpuavan 
tuen ja työyhteisön asenteen Katulähetyksellä tehtävään aut-
tamistyöhön. Katulähetyksellä ja sen jäsenistössä tehdään 
yhteistyötä suurella sydämellä, ja erilaiset asiakkaat ja avun-
tarjoamisen muodot ovat meillä toiminnan ydintä. Toisin sa-
noen: Ihmiset ovat meille tärkeitä ja ihmisten hyvinvointi se 
syy jonka vuoksi työtä tehdään.

Itse olen viime aikoina pohtinut erityisesti mitä tarkoittaa 
sanonta ”Rajat ovat rakkautta”. Se pitää sisällään toisaalta 
avoimuuden ja innovaatiot, sekä samalla suojelee ja rajaa 
toimintamuotoja ja työtapoja järkeväksi kokonaisuudeksi. 
Toinen teema, joka yhdistyy tähän on ”Tule sellaisena kuin 
olet”. Tämä tarkoittaa sitä että Katulähetyksen työyhteisössä 
kohdellaan toinen toista tasa-arvoisesti uskonnollisesta taus-
tasta riippumatta, ja toisaalta kunnioitetaan sitä lisäarvoa jon-
ka kristilliset arvot työyhteisöön tuovat. 

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tasolla olemme 
Katulähetys, johon saa tulla epätäydellisenäkin oppimaan 
yhdessä uusia taitoja työvalmennuksen kautta, tarjoamaan 

käytännön tukea ihmisille vapaaehtoistyön muodossa tai 
saamaan käytännön apua esimerkiksi tuetun asumisen yksi-
köistä ja ruoka-avusta. Ihmisten auttaminen on meillä kaiken 
toiminnan keskiössä, kuten kristillisille arvoille rakennetus-
sa yhdistyksessä kuuluukin. Tämä on myös se lisäarvo, joka 
erottaa Katulähetyksen muista palveluntuottajista.

Itse olen aina pitänyt tarinaa syntisestä naisesta ja Jee-
suksesta yhtenä Raamatun voimallisimmista kohtaamisista. 
Arkikielellä, tilanteessa oli kyse naisesta, jolle vihainen vä-
kijoukko vaati tuomiota. Tähän ankaraan ajattelutapaan Jee-
sus vastasi viisaasti: ”Se joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön 
ensimmäisen kiven”. Kun olemme tämän ajatuksen edessä 
rehellisiä, huomaamme että meissä jokaisessa on aina pieni 
määrä kateutta, kostonhimoa, ylpeyttä ja itsekkyyttä, koska 
olemme kaikki ihmisiä ja kukaan meistä ei ole täydellinen. 

Sen vuoksi, armollisuus on usein paljon voimallisempaa 
kuin tuomio, ja saa aikaan meissä ihmisissä syvää sisäistä 
muutosta. Halu ymmärtää erilaista ihmistä ja aito kohtaami-
nen vie meidät myös uusien oivallusten äärelle. Näillä aja-
tuksilla kutsumme teidät kaikki mukaan yhteiseen uuteen 
vuoteen Jyväskylän Katulähetyksellä: Saat tulla sellaisena 
kuin olet.

Toiminnanjohtaja Jussi Kastepohja

Vuoden 2020 koronapandemiasta on selvitty uuteen kevääseen, toiminnanjohtajakin 
on matkan varrella vaihtunut ja Katulähetyksellä ideoidaan tänä keväänä uutta ja 
muokataan vanhaa.

Katulähetys – Tule sellaisena kuin olet
Lehdelle nimi ”gangstereiden kaupungista”

Yhdistyksemme tiedostuslehden Vapautetut-nimi on haettu Atlantin valtameren takaa Chicagosta. Edellinen toiminnanjohtaja 
Erkki Arvaja kävi vuosituhannen vaihteessa kuuluisassa ”gangstereiden kaupungissa” Gideonien vuosikonferenssissa ja otti pai-
kallisen katulähetystyötä tekevän järjestön The Pacific Garden Mission tiedotuksessa käytetyn nimikkeen tuliaisiksi Suomeen.

Amerikan matkaaja Erkki Arvaja päätti, että jos vain rahoitus järjestyisi, niin hän laittaisi kristillisen lehden nimeksi ”Vapautetut”. 
Ajatus on lähtenyt siitä, että vapauteen Kristus on meidät vapauttanut. Kun EU:n rahoituksella oman lehden tekeminen saatiin 
käyntiin, oli aika lunastaa annettu lupaus. Ensimmäinen lehti ilmestyi keväällä 2001 mustavalkoisena. Silloisen lehden tekijöinä 
olivat Erkki Arvaja ja Eero Tolvanen. Siitä lähtien lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa A4-kokoisena ja 8-20 sivuisena, ja 
nyt on menossa 20. vuosi.

Vapautetut-lehti on ollut yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen viestintäväline, joka on jaettu kaikille yhdistyksen jäsenille, 
yhdistyksen eri toimintapisteille ja yhteistyökumppaneille. (Vapautetut 1/2015)

Vapautetut-lehdestä jo 20. vuosikerta
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Uudet hallituksen jäsenet

Hallituksen 
puheenvuoro

Riitta Lampila

Olen Riitta Lohikoskelta. Tällä hetkellä olen töissä maanmittauslaitoksen arkistossa. Pit-
kään työhistoriaan on kuulunut myös terveyskeskusavustajan työsarkaa.

Lauluharrastuksen myötä Jumala johdatti pullakirkkoihin laulamaan ja puhumaan. Olen 
ollut pullakirkkotoiminnassa mukana noin 30 vuotta. Viime vuosina olen ollut laulamassa 
myös Palokan rukouspiirin järjestämissä Sanan ja rukouksen -illoissa Kankitiellä. Välillä 
kierrämme ovilla asukkaita tapaamassa. Rukouksen koen hyvin tärkeäksi. Sse on kuin 
hengitystä.

Musiikin lisäksi nautin hiihtämisestä ja kesäisin soudan, yksin tai kirkkoveneporukassa 
(Vihtavuoren Pamaus).

Linnuista on iso ilo, myös talvella ja varsinkin keväällä. 
Eino Leino on vuonna 1924 kirjoittanut runon linnuista 
syysmetsässä. Tässä muutama säkeistö siitä.

Astelin metsässä syksyisessä, pikkulintuja kuulin,
jotka jo ammoin vaienneiksi viimahan, viluhun luulin.

Mitä ne miettivät pienet linnut metsässä syksyisessä
kun pilvet riippuu ja mätäs on märkä ja kuuset on kyynelessä?

Sitä ne laulavat pienet linnut: ”Syksy kun rinnan riittää,
jää elon pieniä iloja paljon, joista voi Luojaa kiittää”.

Astelin metsässä syksyisessä, pikkulintuja kuulin.
Tunsin ma rintani riemahtavan, jonka jo kuolleen luulin.

Siunattua kevättalvea kaikille lukijoille.

Nyt yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset henkilöt voivat olla 
näkyvämmin tukemassa Jyväskylän Katulähetyksen toimin-
taa. Voit jäsenyydellä tukea haluamaasi toimintaa, - toimia 
toiminnan kummina. 

Tämä on mahdollista kaikille Jyväskylän Katulähetys ry:n 
tarkoituksen ja toiminnan tukemisesta kiinnostuneille yksi-
tyisille henkilölle ja oikeuskelpoisille yhteisöille, jotka kunni-
oittavat kristillisiä arvojamme.

Kannatusjäsentemme nimen tai yritys/yhteisöjen logon lai-
tamme näkyviin jäsenlehteemme ja verkkosivuillemme näin 
haluttaessa, sekä logon tai nimen kautta linkin mahdolliseen 
kotisivuun. Kannatusjäseneksi voivat hakea kaikki, jotka 
kunnioittavat kristillisiä arvoja ja tukevat yhdistyksen tarkoi-
tusperiä.   

Yksittäisen kannattajajäsenen maksu on 20 € minimissään, 
ja yhteisön kannattajajäsenyys on minimissään 50 €. Sum-
ma käytetään kokonaisuudessaan yhdistyksen tarkoituksen 
ja toiminnan tukemiseen.  

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä.

044 796 1207, erja.ilmasti@jklkl.fi

Haluatko profiloitua paikalliseksi auttajaksi? 

Kannatusjäsenyydellä se onnistuu! 

Riitta Lampila

Artturi Anttila
Hei olen Artturi ja reilut 65v. Olen savolainen ja aika humoristinen savolaisittain. Katulähetys 
tuli minulle tutuksi jo Kytökadun ja Ensiaskeleen asukkaana. Olen ollut mukana vetämässä 
yhdistyksemme leirejä hyvän tiimin kanssa aiempina vuosina. 

Eläkkeellä ollaan ja onnellisesti naimisissa.  Lapsia meillä on yhteensä neljä, kaksi molemmil-
la. Lapsenlapsia minulla on neljä.

Katulähetyksessä tärkeänä asiana minulle on kristillisyys. Nyt haasteena talouden tasapainot-
taminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

Toivon tapaamisia kanssanne. Iloiten yhdessä eteenpäin. Kantakaa toistenne kuormia niin 
täytätte Kristuksen lain.

Aimo Siekkinen
Olen neljän lapsen isä, sekä kuuden lapsenlapsen pappa. Työskentelen yrittäjänä tehden ra-
kennus, maanrakennus ja kuljetusalan töitä. Olen KD:n jäsen ja nyt ehdolla Laukaassa kun-
nallisvaaleissa. Kuulun Gospel Riders moottoripyöräkerhoon. Kesät tykkään ajella  jakaen 
samalla evankeliumia, motoristiraamattuja aina matkassa. Opiskelen sielunhoitoterapeutiksi 
(KTI).

Jyväskylän Katulähetykselle olen tullut kun vaimoni Nina sai kutsun tulla töihin ja muutimme 
Versotaloon asumaan tukiperheeksi. Versossa olen tehnyt vapaaehtoistyönä keittiön pikku 
remontteja, lumitöitä yms. Kiitän luottamuksesta ja pyydän rukoilemaan viisaiden päätösten 
puolesta.

Ari Saatola
Jyväskylän Katulähetys on merkittävä toimija Jyväskylän seudulla, ja pidänkin valintaani Ka-
tulähetyksen hallitukseen kunniatehtävänä. Kiitokset jäsenistölle luottamuksesta.

Uskon että hallitus yhdessä muun Katulähetysyhteisön kanssa saa aikaan tarpeelliset toimet, 
joilla taloutta saadaan tasapainotettua ja työhyvinvointia lisättyä. Kurssin korjaaminen edel-
lyttää eteenpäin katsomista yhteisönä meiltä kaikilta, etenkin työhyvinvoinnin osalta.

Itse olen tullut yhdistykseen oppisopimus opiskelijaksi vuonna 2000 ja valmistuin lähihoita-
jaksi. Näitä töitä olen tehnyt siitä saakka eri tahoilla. Tällä hetkellä olen Kan ry:n palveluk-
sessa.
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Talentti-kierrätys kehittyy ja siirtyy uuteen aikaan

Asumispäivystys ja tuettu asuminen

Saimme tasan vuosi sitten tietää toimintamme jatkuvan 
asumispäivystyksen ja tuetun asumispalvelun tuottaja-
na. Odotettu päätös hälvensi epävarmuutta asumispal-

veluiden jatkosta, mutta tieto koronaviruksen rantautumisesta 
toi tilalle entistä suuremman epävarmuuden tulevaisuudesta. 
Uuden hankintasopimuksen mukaisen toiminnan aloittami-
sessa ja kehittämisessä olisi ollut riittävästi haastetta ilman 
pandemiaakin. On ollut hienoa kokea, että olemme yhdes-
sä selvinneet kaikista eteemme tulleista haasteista, emmekä 
kaiken tämän keskellä ole menettäneet toivoa paremmasta ja 
uskoa tulevaan. 

Kiitos, että jaksatte
Tänään on hyvä aika todeta arkkipiispa emeritus Kari Mä-
kisen sanoin: Kiitos, että jaksatte. Hän on blogikirjoitukses-
saan (www.soste.fi/blogikirjoitus/kiitos-etta-jaksatte/) tuonut 
esiin ajatuksiaan kiitoksesta, huolesta, palvelemisesta, vas-
tuun kantamisesta ja erityisesti toivosta.

Mäkisen mukaan toivo voi joskus olla katteetonta, mutta 
turhaa toivoa ei ole ja kaikki toivo pitää elämää yllä. Vah-
vimman toivon hän näkee asuvan arkisessa työssä ja vastuun-
kannossa. Siinä, että huolehdimme toisistamme ja pidämme 
elämää yllä. Hän toteaa myös, että jos arkinen työ ja vastuun-
kanto herpaantuvat, herpaantuu myös toivo. 

Hänen ajatuksissaan ovat olleet ihmiset, joiden yksinäi-
syys on käynyt yhä yksinäisemmäksi, ahdistus yhä raskaam-
maksi ja ulkopuolisuus yhä kylmemmäksi. Hän toteaa heidän 
tarvitsevan kaiken myötätunnon, tuen ja avun mitä voidaan 
antaa, koska elämää kuuluvat myös heikkous, hauraus, mur-
tuminen, luopuminen ja tarvitsevuus.

Yhdistän nämä ajatukset yhdistyksemme arvoihin ja toi-
mintamme perinteisiin. Vaikka tilanteet muuttuvatkin koko 
ajan, herpaantuminen ei koskaan ole kuulunut toimintatapoi-
himme. Toivoa ei ole menetetty, muutoksiin on sopeuduttu, 
kehitytty ja jatkettu entistä vahvemmin. 

Tällä hetkellä vaikeasti asutettavien asunnottomien nuor-
ten aikuisten määrä kasvaa entisestään. Monilla heistä näyt-
täytyvät hallitsemattomasta päihteiden käytöstä ja hoita-
mattomista mielenterveysongelmista johtuvat puutteelliset 
elämisen ja asumisen taidot, motivaation puute sekä näkö-
alattomuus. Tilanteet ovat joskus todella haastavia, mutta 
tätä vartenhan me täällä olemme. Arkinen työmme ihmisten 
kanssa jatkuu kuten ennenkin. Jokaisessa kohtaamisessa asuu 
toivo, ei anneta sen herpaantua.

Teksti: Ville-Veikko lampinen 
asumispalvelupäällikkö

Epävarmoissa oloissa kysytään toivoa

Katulähetyksen vuokra-asuntojen tilannekatsaus

Tämän tyyppisestä toiminnasta olemme Talentti-kier-
rätyksessä haaveilleet jo pitkään. Idea verkkomyymä-
lästä syntyi henkilöstön yhteisissä viikkopalavereissa 

jo muutama vuosi sitten. Asia ja haave elivät puheissamme 
ja mielessämme, kunnes päätimme tehdä tutustumismatkan 
pääkaupunkiseudun kierrätyskeskukseen Espooseen. Siellä 
meille esiteltiin toimiva nettimyymälä, joka vaikutti hienolta, 
mutta myös sillä hetkellä meille liian suurelta ja taloudelli-
sesti mahdottomalta. Ideat ja haaveet hautautuivat siihen asti, 
kunnes Suomeenkin tuli covid-19. Kivijalkamyymälöitämme 
jouduttiin sulkemaan ja kierrätystoimintaamme ajamaan alas. 
Keski-Suomen Ely-keskus tarjosi kehittämisrahaa tällaisiin 
tilanteisiin, missä toimintoja joudutaan pandemian vuoksi 
supistamaan. Haimme rahaa verkkokaupan perustamiseen ja 
käynnistämiseen ja nyt meillä on oma Talentti-verkkokauppa 
valmiina palvelemaan asiakkaitamme läheltä ja kaukaa.

Meille on annettu asuttavaksi ja myös hoidettavaksi ym-
pärillämme oleva luonto. Meidän on pidettävä siitä ja toisis-
tamme hyvää huolta. Jyväskylän Katulähetyksen arvoihin 
tehtävä soveltuu hyvin ja Talentti-kierrätyksemme tuokin 
mahdollisuuden tehdä tätä hyvää toisillemme ja ympäris-
töllemme. Mielestämme asiakkaat eivät ole pelkästään ku-

luttajia, vaan Katulähetykselle asiakkaatkin ovat arvokkaita 
lähimmäisiä. Näitä arvokkaita ihmisiä ovat niin kierrätyksen 
ostavat asiakkaat, kuin meille töihin tulleet kierrätystyönteki-
jätkin. Ostamalla myymälöistämme olet mukana tässä hyvän 
tekemisessä; auttamassa luontoa ja lähimmäisiäsi. Hyvän tu-
keminen on myös satsaus tulevaisuuteen ja tulevien sukupol-
vien huomioimista.

Verkkokaupastamme, joka on integroitu Talentti Seppä-
länkankaan myymälän yhteyteen, on ostettavissa kaikkia 
samoja kierrätykseen tulleita ja tarkastettuja tuotteita, kuin 
muistakin myymälöistämme. Myytäviä tuotteita rajoittavat 
vain logistiikan kustannukset, eli kovin kookkaita ja edullisia 
tuotteita ei ole kustannustehokasta myydä verkon välityk-
sellä. Verkkokaupan tuotteemme valikoituu meille tulevasta 
kierrätystavaravirrasta ja verkkokaupan valikoimaan otetaan 
vain virheettömät tuotteet, eli kierrätysmyymälöiden laaduk-
kaimmat tavarat. 

Teksti: Juha Konttinen 
Talentti-kierrätyksen päällikkö

Talentti-kierrätyksemme on siirtymässä uuteen aikaan. Olemme käynnistämässä Talentti-
verkkomyymälän, eli myymme kierrätysmyymälöidemme tuotteita myös netin kautta. 

Katulähetyksen vuokra-asunnot eriytyivät tuetun asumisen palveluista vuoden 2019 alussa, 
jolloin asumisen tuki päättyi kaupungin ostopalvelusopimuksen muutosten vuoksi kolmessa 
asumisen yhteisössä, Takalaittomassa, Etapissa ja Rasilassa.

Ennen henkilökunnan siirtymistä näistä paikoista mui-
hin tehtäviin, mietittiin uusia väyliä asukkaiden tuke-
miseen, koska asukaskunta pysyi edelleen samana ja 

monen asukkaan kohdalla heräsi huoli pärjäämisestä itsenäi-
sessä asumisessa. Tällöin ideoitiin asumisneuvontaa tarjoa-
va Avuksi – projekti, joka saikin ARA: lta osarahoituksen 
kolmeksi vuodeksi asumisneuvonnan käynnistämiseksi ja 
juurruttamiseksi Katulähetyksellä. Tuetun asumisen asumis-
palveluiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin näiden kahden 
vuoden aikana ja tarvittaessa asukkaita on siirtynyt meiltä ta-
kaisin tuettuun asumiseen ja myös tuetusta asumisesta meille 
itsenäiseen asumiseen.     

Erityisesti nyt koronapandemian vallitessa on huomattu, 
kuinka tärkeää on ollut tarjota asukkaille edes asumisneu-
vontaa, vaikka luonnollisesti ja valitettavasti tuki ei ole ollut 

yhtä vahvaa kuin ennen. Asukkaat ovat onneksi pääsääntöi-
sesti sopeutuneet hienosti tilanteeseen ja moni onkin saanut 
enemmän valmiuksia itsenäiseen asumiseen, mikä mahdol-
listaa asumisen sujumisen myös Katulähetyksen asunnoilta 
pois siirryttäessä.  

Katulähetyksen vuokra-asunnot ovat tarkoitettuja eri-
tyiskohderyhmästatuksen huomioiden päihteettömille ja 
päihteettömyyteen pyrkiville henkiöille, jotka kokevat päih-
teettömän asumisympäristön tukevan heitä heidän omissa 
tavoitteissaan päästä elämässä eteenpäin.

Teksti: Helena Konttinen 
vuokra-asuntojen asumiskoordinaattori

Vuoden 2020 syksyllä Katulähetyksen vuokra-asuntoihin liitettiin Pupuhuhdantien ja Laikuttajantien asunnot sekä 
Verso-talon asunnot Laukaan Kuusassa (entinen Tessio Backa), asuntoja on siis nyt yhteensä 56 kpl. Asuntoa voi hakea 
täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen Katulähetyksen Internet-sivuilla, jossa myös lisätietoja vuokra-asunnoista: 
www.jklkl.fi/vuokra-asunnot.
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Sain 31.1. työtarjouksen Jyväskylän Katulähetyksestä. 
Kauaa ei ollut miettimisaikaa, mutta toisaalta en sitä 
tarvinnutkaan; tiesin jo, että tänä vuonna olisi tulos-

sa ”siirto” johonkin uuteen. En ole tullut ”soitellen sotaan”, 
vaan hyvin nöyrin ja avoimin mielin oppimaan työstä, ja 
ennen kaikkea tukemaan työtoiminta-asiakkaita pääsemään 
eteenpäin. Uskon, että oma historiani auttaa osaltaan siinä, 
että tunnen monet elämäntilanteet omakohtaisen kokemuksen 
kautta.

Olen Satu-Marianne ”Karkki” Piispa, 
viisikymppinen hässäkkä Mikk…. ei kun 
Laukaan Kuusasta! Lähes 30 Mikke-
lissä vietetyn vuoden jälkeen asun täy-
sin maaseudulla, ja vieläpä kristillisestä 
yhteisössä Verso-talossa!  

Nuoruuteen…
Se valitettavan tavallinen tarina alkoholin värittämästä arjes-
ta, joka päättyi vanhempieni eroon kun olin 5-vuotias. 7-vuo-
tiaana päädyin ensimmäiseen sijaiskotiin. Jo silloin aloin 
kasvattaa ympärilleni muuria. Niin tapahtui ihan tahtomat-
tani, kuten moni lukijoistakin tietää. Teini-iässä olin jo ”ko-
vaksi keitetty”, ja näytin sen myös ulospäin. Sittemmin olen 
ymmärtänyt asian aivan toisin. Useimmiten on nimittäin niin, 
että mitä suurempi kingi, sitä pienempi ihminen on sisällä.

 Teini-iän tiimellyksessä tapahtui paljon asioita, jotka te-
kivät syviä haavoja rikottuun sieluun ja sydämeen. Oli siinä 
henkikin vahingossa mennä, mutta tehokas sairaanhoito sai 
minut vielä elävien kirjoihin. Tänä päivänä, sairaanhoidon 
lisäksi ja ennen kaikkea, kiitän siitä myös Jumalaa.

…ja aikuisuuteen…
Monen mutkan kautta päädyin tukiperheeksi Nuorten Tuki-
kodit ry:n. Meille tuli nuoria pääasiassa Koivikon ja Sairilan 
koulukodeista. Sen jälkeen olen työskennellyt mm. mielen-
terveys- ja päihdekuntoutuksessa, psykiatrian avopuolella 
poliklinikalla, ja lastensuojelun perhetyössä. Olen koulutuk-
siltani datanomi ja sosionomi (amk), ja erikoistunut ensin yh-
teisötaiteilijaksi Alankomaissa ja sitten (JAMKissa) yhteisö-
muusikoksi.  

Unelmia työelämässä
Työelämässä haaveeni on yhdistää luova toiminta, media ja 
kuntouttava sosiaalityö. Alankomaissa oli eräs päiväkeskus, 
joka ylläpiti taidetoimintaa päihdeasiakkaille. Keskukseen 
sai kuka tahansa mennä maalaamaan (ilman päihteitä, toki). 
Yksikään taidetapahtuma ei ole tehnyt sellaista vaikutusta 
kuin näiden ”venkuloiden” ja kadulla asuvien aikaansaama 
näyttely!

Siitä lähtien, se oli vuosi 2012, olen halunnut toteuttaa 
samantyyppisen projektin jonkun spesiaalin ihmisryhmän 
kanssa. Että tekisimme äänemme ”näkyväksi” ja veisimme 
sen ihmisten arkeen kaupungille. Ravistelisimme fakkiu-
tuneita käsityksiä siitä, mikä voi olla kaunista ja hyvää, oi-
keutettua. Karu viesti maalauksessa voi kertoa hyvin syvästi 
tarinaa, joka ansaitsee ja jonka täytyy päästä esiin, jotta ns. 
”tavalliset ihmiset” näkevät, että koko maailma ei ole heidän, 
eikä heillä ole yksinoikeutta esimerkiksi luovuuteen. Ehkä 
Sinäkin innostuisit aiheesta… Jos kyllä, niin tule nykäise-
mään hihasta vaikka pitemmillä suorilla! Useimmiten minut 
löytää Kankitie 14 tiloista, jostain sieltä… :)

Karkki Piispa 
Kuusasta päivää! 

Verso-talo on Katulähetyksen uusi toimintakes-
kus, kristillinen yhteisö, joka sijaitsee Laukaan 
Kuusaassa entisessä Torikan koulurakennukses-
sa. Laukaan keskustaan on matkaa n. 13 km ja 
Suolahteen n. 7 km.

Tarjoamme vuokra-asuntoja itsenäiseen asumiseen kykene-
ville päihteettömille tai päihteettömyyteen pyrkiville henki-
löille, lisäksi olemme käynnistämässä päiväkeskus- ym. toi-
mintaa.  Luonnonläheisyytensä ja suuren, järveen rajoittuvan 
tonttinsa vuoksi Verso-talo on rauhallinen asumisympäristö, 
jossa on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan ja 
virkistykseen.

Asuminen Versossa toimii yhteisöperiaatteella, mutta jo-
kaisella asukkaalla on käytössään yhteisten tilojen lisäksi 
oma jääkaapillinen huone. Asuminen perustuu vuokrasuhtee-
seen ja vuokraan voi hakea asumistukea Kelalta.

Asumiseen tuo turvallisuutta yhdessä sovittujen sääntöjen 
noudattaminen ja niihin sitoutuminen, myös yhteisössä asuvat 
tukiperheet toimivat naapuritukena mahdollisuuksiensa mu-
kaan.

Jos koet kutsumukseksesi olla omilla lahjoillasi raken-
tamassa kristillistä yhteisöä, saatat olla etsimämme henkilö 
myös vapaaehtoistyöntekijäksi!

 

 

MAKSAJA 

Saajan 
tilinumero 

 
FI63 5290 9520 0459 06 

TILISIIRTO  
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
. 

Saaja 
 

Jyväskylän Katulähetys ry 
Versotalo 
Rimpiläntie 12  
41370 Laukaa 
    
 

□Haluan olla mukana tukemassa VERSOtalon  
toimintaa valitsemallani summalla 

 
 

Kiitos tuestasi! 
Maksaja 

 
 

Allekirjoitus 
 
 Muista 

Viitenumero 
 

    20268 

Tililtä nro 
 

FI                
Rahankeräyslupa 
 
RA/2019/670 

Eräpäivä 
 

tänään 

Valitse euromäärä 

□ 10 €    □ 20 €    □ 50 €    □    € 

PANKKI 

 

 

Tule asukkaaksi tai vapaaehtoistyöntekijäksi 
ja kehittämään kanssamme Verso-taloa!

Rahallinen tuki
Verso-talon kalustukseen ja päiväkeskuksen käynnistämiseen tarvitsemme kipeästi myös rahallista tukea. 

Jos koet VERSOtyön tärkeäksi yhteisölliseksi auttamismuodoksi, tule mukaan toteuttamaan toimintaamme kertalahjoittajana 
tai kuukausilahjoittajana.  

Tarvitsemme sinua. Tukesi on merkittävä. 

Ota yhteyttä 044 796 1207 Erja Ilmasti. 

Lisätietoja:  www.jklkl.fi/vuokra-asunnot

HUOM. Otamme vastaan monipuoliseen toimin-
taamme kaikenlaisia kaluste- ja tavaralahjoituk-
sia (puhdasta ja ehjää). 

Verso-toiminnan koordinaattori Helena Konttinen 
040 159 7840, helena.konttinen@jklkl.fi  

Projektityöntekijä Minna Lammi 
044 725 6917, minna.lammi@jklkl.fi 

Kysy lisää, kerromme mielellämme 
Verso-näystä! 

Teksti: Helena Konttinen
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Nousin elokuussa 2020 tähän “Katulähetys laivaan” tekemään aluksi työvalmentajan tehtäviä. 
Vuoden 2021 alussa minulle tarjoutui ottaa vastaan henkilöstövastaavan toimi, kun Katulähe-
tyksen pitkäaikainen työntekijä Elina Heiskanen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Graafikko Satu Sinikallio

Talentti-ristikko

 

Puuha A S K A R T E L U  

Absolutisti R A I T I S     

Juoru ? M A U K A S     

Joulu- E N K E L I     

Antelias L A H J O I T T A A 

Muotiase I N K I V Ä Ä R I  

Epäitsekäs A N T E L I A S   

Jouluevankeliumi I L O S A N O M A  

Tiedon  -  S Y V Y Y S     

Ajankohtainen U U T I N E N    

´- puuro U U N I       

Kimallus S Ä I H K E     

Jouluristikon 2020 ratkaisu Ristikot: Erja Ilmasti

Tehtävän hoitamiseen minulla oli eväänä ammattikorkeakou-
lututkinto, terapeutin ja työnohjaajan koulutus. Katulähe-
tyksellä on ollut useita haasteita viime vuosina, kriisit ovat 

kuitenkin mahdollisuus. On tullut aika pysähtyä, tarkistaa missä 
olemme ja mitä teemme. Jotkut työntekijöistä ovat todenneet, että 
on aika lähteä, siirtyä elämässä eteenpäin erisuuntaan. On myös hei-
tä, jotka ovat löytyneet jatkamaan tärkeää ja merkityksellistä työtä, 
jota Katulähetys on tehnyt jo vuosikymmeniä.

Katulähetys on aikanaan perustettu viemään kaduille ja kaatopai-
koille ilosanomaa, auttaen ja tukien niitä, jotka ovat avun tarpeessa. 
Tämän fokuksen kirkastaminen ja suunnan tarkistaminen, yhteisen 
tahtotilan saavuttaminen ovat tämän päivän haasteita, joihin tahdon 
tarttua ja omalta osaltani olla tekemässä hyvää yhdessä. Tarvitsem-
me heitä, jotka rukoilevat ja tukevat työtämme, nyt enemmän kuin 
ehkä koskaan.

Teksti: Nina Siekkinen 
henkilöstövastaava, työsuojeluvaltuutettu

Kiitos, kun kuljet kanssamme
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Muutoksen Vuoksi

Katulähetys ja vankilayhteistyö

Jyväskylän Katulähetyksen hankkeet

Olemme yhdessä Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoi-
miston kanssa luoneet ja kehittäneet ryhmämuotoisen 

yhdyskuntapalvelun toiminta- ja palvelupaikkamallia. Malli 
on Suomessa ainutlaatuinen palvelumuoto yhdyskuntapalve-
lussa. Tätä yhteistyötä olemme tehneet yli neljä vuotta.

Uudehkona toimintamallina jo Laukaan vankilan, ja nyt 
Jyväskylän vankilan kanssa olemme toteuttaneet vankila-asi-
akkaiden ulkopuolisen toiminnan palvelupaikan tarjoamista. 
Näissä molemmissa hankkeissa on hyvin vahvasti ollut mu-
kana myös Kannustin-toiminta, joka on tarjonnut samalle 
kohderyhmälle aktivointipaikkaa noin 13 vuotta. Tänä aikana 
asiakkaita toiminnassa on ollut mukana noin 700 eri henki-
löä. Vuonna 2020 pelkästään RISE:n ohjaamia asiakkaita oli 
toiminnassa mukana lähes 40 eri henkilöä. Yhtenä tavoittee-
na näissä molemmissa toimintamalleissa on ollut asiakkaiden 
jatkopolkujen kartoittaminen ja niiden mahdollistaminen. 

Oma elämäni on hyvä esimerkki siitä, että muutos on mah-
dollista. Minulle joskus sanottiin, että olen toivoton tapaus ja 
on yhteiskunnan kannalta parempi, että olen vankilassa, kuin 
vapaalla. Näihin sanoihin yhtyi myös silloinen vankeinhoi-
tolaitos, mutta tänä päivänä saan tehdä Jumalan armosta yh-
teistyötä samaisen tahon kanssa. Yksin en itsekkään elämääni 
pystynyt korjaamaan. Minulle suurin apu silloinkin tuli tai-
vaan Isältä, mutta myös muut tukiverkot olivat tarpeen. Itse 
sain jossain vaiheessa apua myös omalta ehdonalaisuuden 
valvojaltani, joka tuntui silloin uskomattomalta ja oudolta, 
kun itse olin aina vastustanut kaikkia viranomaisia kaikin ta-
voin. Kuitenkin myös kaikki se apu ja tuki on minua kantanut 
tähän päivään. Ei yksin vaan yhdessä.

Teksti: Ari Valkeinen

Katulähetyksellä on vuosikymmenten kokemus vankilataustaisten henkilöiden, sekä 
eri vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa tehdystä yhteistyöstä. 

Toiminnan kautta pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia 
ja toimintatapoja aktivoida tukiasunnoissa asuvia henkilöi-
tä. Erityisesti painotetaan työn merkitystä aidossa proses-
sinomaisessa tuotannossa.

Työtoiminta suoritetaan tuotannollisessa työyksikössä, ja 
työn lisäarvona on ekologinen toiminta. 

Kannustin-toiminta
Vapautuminen vankilasta haastaa ottamaan vastuuta, ole-
maan omatoiminen ja tekemään oikeita päätöksiä sekä va-
lintoja – jotta vapaus jatkuisi ja olisi pysyvää.

Toiminta perustuu vapautumiseen valmistautuvan vangin, 
vankilan työntekijöiden  ja projektityöntekijöiden yhteistyö-
hön.

VaHa-toiminta

Avuksi-projekti
Avuksi-projektin tarkoituksena on käynnistää ja juurruttaa 
asumisneuvontatyö Jyväskylän Katulähetyksellä. Asumis-
neuvonta kohdentuu ensisijaisesti Katulähetyksen omaan 
asuntokantaan.

Projektin kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on asumiseen 
liittyviä ongelmia. Asumisneuvonnan avulla pyritään turvaa-
maan asuminen ratkaisemalla ja ennaltaehkäisemällä asu-
misen ongelmia.

www.jklkl.fi/hankkeet

Olen onnellinen kolmen lapsenlapsen 
mummo ja kotoisin Keski-Suomesta. Toi-
min Talentti Seppälänkanaan kierrätys-
myymälän vastaavana ja työvalmentaja-
na.

Työntekijäedustajana Jyväskylän Katulä-
hetyksen hallituksessa minusta on tärke-
ää, että oppisin näkemään kokonaisuuden 
ja ymmärtäisimme miksi asioita tehdään 
niin kuin tehdään.

Haluan olla avoin ja rohkea tuomaan asioi-
ta esiin, henkilöstö on kuitenkin yhdistyk-
sen tärkein voimavara.

Sirpa Jokinen

Työntekijöiden edustaja hallituksessa 

Muutoksen Vuoksi ihmisen vuoksi 
Ajatus tämän tyyppisen toiminnan tarpeellisuudesta herä-
si, kun taustajärjestöjen työn piiriin ohjautui enenevässä 
määrin vapautuneita, joilla ei ollut mitään tai joiden tilanne 
kriisiytyi toistuvasti heti vapautumisen jälkeen. Toiminta 
syntyikin tarpeesta löytää keinoja ja tapoja, joilla tällaisia 
tilanteita voitaisiin ehkäistä ja vähentää.

Toiminnan tavoitteena on rakentaa, ylläpitää ja kehittää 
yhteistyömalli- ja verkosto, jonka avulla voidaan lisätä ja 
vahvistaa vapautuvien vankien mahdollisuuksia ja val-
miuksia irtaantua päihde- ja rikoskierteestä yhteiskuntaan 
kiinnittymiseksi. 

Toiminnan kohderyhminä ovat pitkäaikais- ja monin-
kertaisvangit, jotka ilmaisevat muutospyrkimystä, sekä 
toiminnassa vahvasti mukana olevat taustajärjestöjen ja 
yhteistyöverkostojen työntekijät.

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on vahvistaa vapautu-
misprosessia seuraavien osatekijöiden kautta.  Asiakkaan 
tavoittaminen ja työskentelyn aloittaminen riittävän ajoissa 
ennen vapautumista. Vankeusaikana yhteistyössä määri-
tellyt tuentarpeet ja tavoitteet, sekä olemassa olevien tuki-
muotojen kartoitus

Niiden pohjalta rakennettu yksilöllinen, suunniteltu, 
valmisteltu ja tuetusti toteutettu vapautumisvaihe. Vapau-
tumisen jälkeinen henkilökohtainen asiakastyöskentely 
ja arjen tuki. Tavoitteiden mukaiseen toimintaan, toimin-
taympäristöön ja tarvittaviin palveluihin kiinnittymisen ja 
sitoutumisen seuranta ja reflektointi. 

Vapauteen Hallitusti -toiminnasta
VaHa-toiminta on vuonna 2014 alkanut 
STEA-avusteinen hanke ja vuosi 2021 
on sen kahdeksas toimintavuosi. 

Mietteitä vuosien varrelta
Hallittu vapautuminen on perusta vapau-
den hallintaan, mutta se edellyttää aina 
omaehtoista vapauden valintojen hillintää. 
VaHa-toiminnassa hallitusta vapautumises-
ta vapauden hallintaan on Karikkoinen ja 
Kivinen matka.

Teksti: Ari Kivinen & Kari Lahti



Ole mukana paikallisessa 
auttamistyössä

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

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

Pankin kautta lahjoituksen voi kohdistaa suoraan haluamalleen 
kohteelle, kun käyttää pankkiviitettä. Voimme viitteen tiedoilla pa-
remmin toteuttaa lahjoittajien tahdon.

Pankkitili FI63 5290 9520 0459 06

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

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

Otamme vastaan myös testamenttilahjoituksia.

Lisätietoa keräyskohteistamme:

Kannatusjäsenyys on oiva vaihtoehto yksityishenkilöille 
min. 20 €/v, yrityksille ja yhteisöille min. 50 €/v, jotka 
haluavat tukea kristillistä toimintaamme vähempiosa-
isten hyväksi. Kannatusjäseneksi voivat hakea kaikki, 
jotka kunnioittavat kristillisiä arvoja ja tukevat yh-
distyksen tarkoitusperiä. 

Kannatusjäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jäse-
nyyden voi irtisanoa koska tahansa. Kannatusjäsen voi 

osallistua jäsenkokouksissamme ottaen osaa keskuste-
luihin, ilman äänioikeutta. 
Kannatusjäsentemme nimet tai yritys/yhteisöjen logon 
laitamme näkyviin lehteemme ja verkkosivuillemme 
näin haluttaessa, sekä logon kautta linkin omille kotisi-
vuilleen.

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

www.jklkl.fi/lahjoita

Online-lahjoitus 

Kätevä tapa lahjoittaa

verkkosivuillamme www.jklkl.fi/lahjoita.

Kannatusjäsenyys yhdistyksessämme
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