Vapautetut

Ja valkeus tuli

Pääkirjoitus

Vapautetut 4/2021
Pääkirjoitus - Pekka Arposuo���������������������������������������������������������������������������������������������3
”Tuumasta toimeen”���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
TalenttiLaiffi -Vertaistukena elämän arjessa�������������������������������������������������������������������5
Katulähetyksen siivoustiimi����������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Katulähetyskahvila Verso aukeaa Sammonkadulle ���������������������������������������������������������7
Joulun ilosanoma����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Kansalaistoimintaa Katulähetyksellä jo vuodesta 1945�������������������������������������������������10
Katulähetyksen kansalaistoiminta nyt ja tulevaisuudessa���������������������������������������������11
Väki tutuksi - Katulähetyksen Vuokra-asunnot������������������������������������������������������������� 12
Hallituksen puheenvuoro - Aimo Siekkinen�������������������������������������������������������������������14
Katu lampun valossa����������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Tule mukaan työporukkaamme����������������������������������������������������������������������������������������16

Pekka
Arposuo
hallituksen puheenjohtaja

Kannen kuva: Tomi Montonen
Kuvassa vasemmalta: Keijo Paananen, Jaakko Toikkanen, Artturi Anttila, Jari Vieltojärvi, Pekka Arposuo, Maria Kupari,
Teijo Maukonen, Sirpa Jokinen ja Sinikka Soisalo.

Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja

Syyskokous

Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö,
joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.

Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous
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Tervetuloa!
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Näkoislehti verkossa: www.jklkl.fi/vapautetut

nina.siekkinen@jklkl.fi

tomi.montonen@jklkl.fi
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Vapautetut-lehti, 20. vuosikerta.

Jyväskylän Katulähetys

a tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: ”Terve, armoitettu Herra olkoon sinun kanssasi.” Mutta hän
hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä
tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: Älä pelkää, Maria sinä
olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi
Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin,
hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen Kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei
pidä loppua oleman.” Niin Maria sanoi enkelille: ”Kuinka
tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?” Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös
se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja
katso sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan
poikaa vanhalla iällään ja tämä on kuudes kuukausi hänellä,
jota sanottiin hedelmättömäksi; sillä Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta.” Silloin Maria sanoi: ”Katso, minä olen Herran
palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan”. Ja
enkeli lähti hänen tyköänsä.
Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta saamme lukea
koko jouluevankeliumin, joka kertoo Jeesuksen syntymästä.
Enkeli ilmoitti Hänen syntymästään paimenille, jotka olivat
sillä seudulla kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin
heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus

Vapautetut

loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta
enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä minä ilmoitan teille
suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä
päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
Jeesus ei tullut tänne maailmaan etsimään omaansa, vaan
meitä syntisiä ihmisiä, jotka Hän tahtoo pelastaa. Mitään
suurempaa ei voi syntiselle ihmiselle tapahtua kuin Jeesuksen syntymä ja ristinkuolema, jolla Hän sovitti kaikki meidän syntimme ja sairautemme. Tämä on luvattu kaikille,
jotka ottavat vastaan Jeesuksen omaksi henkilökohtaiseksi
Vapahtajakseen, kun Hän saa tulla sydämeen.
Hallituksemme puolesta haluan toivottaa siunausta ja
erityisen kiitoksen työntekijöillemme, vapaaehtoisille ja rukoilijoille. Te olette jaksaneet uskoa työmme olevan tärkeää
lähimmäistemme hyväksi voimianne säästelemättä kaikesta
vastustuksesta huolimatta. Uskomme, että tämä työ kantaa
hyvää hedelmää.
Kiitos ja siunausta myös kaikille yhteistyökumppaneillemme.
Kiitos Jumalalle menneestä vuodesta. Hän on pitänyt meistä
huolen kaiken myllerryksen keskellä. Siunattua joulun odotuksen aikaa ja tulevaa vuotta 2022 meille kaikille.
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TalenttiLaiffi

”Tuumasta toimeen”
Talentti Tuuman myymälää uudistettin

Myymälä pidettiin suljettuna lokakuun alussa viikko, jona aikana myymälä siivottiin perusteellisesti sekä tuotteet sijoiteltiin uudelleen. Tiimin kanssa tehtiin intensiivinen ja pitkä
viikko, johon kaikki osallistuivat uuden odotuksen innolla.

A

lussa projekti tuntui hieman kauaskantoiselta, ennen
kuin alkoi näkyä merkkejä muutoksesta, ja se antoi
kaikille uutta virtaa tehdä töitä yhteisen hyvän eteen.
Pölyt pyyhittiin, lattiat luututtiin, tavarat aseteltiin uudelleen,
ja viikon lopussa myymälän uusi ilme oli valmis. Mahtava
tiimi teki työnsä enemmän kuin hyvin.
Uudistetun Talentti Tuuman virallisia avajaisia vietettiin
15.-16.10.2021 makkaranpaiston sekä arvontojen merkeissä. Harjunportaan vastaava Oona Veijanen sekä Kierrätyksen
päällikkö Sirpa Jokinen olivat meitä tuumalaisia auttamassa
asiakkaiden kanssa sekä huolehtivat, että makkarat olivat
lämpöisiä ja rapeita ja että kaikille riitti makkaroita sekä muita virvokkeita koko viikonlopun. Suuri kiitos heille tästä heidän panoksestaan uudistetun Tuuman mahtavaan aloitukseen.

Haluan kiittää huikeata tiimiäni, joka uurasti loistavalla
sykkeellä uudistuksen eteen, ja tekivät myymälän selkeämmäksi sekä viihtyisäksi. Yhteisen päämärän ja tavoitteen
eteen on mukava tehdä työtä, vaikka välillä tuleekin hieman
takapakkia. Niitähän valitettavasti tulee aina silloin tällöin.
Mutta vaikeudethan on tarkoitettu voitettaviksi!
Tervetuloa kaikille siis tutustumaan uuteen myymäläämme ja löytämään kaikkea kivaa. Positiivisuudella siis eteenpäin, eli ei ole ongelmia, vain haasteita.
Teksti: Perttu Silvennoinen
Talentti Tuuma vastaava

Tuuman tiimiläiset Tommi, Kari, Valtteri, Ghazi, Mikko, Heikki ja Lari.

Vertaistukena elämän arjessa
Ryhmävalmennusta tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointi eri aiheista keskustellen. Minustako
ohjaaja ryhmälle? En minä osaa ajatella niin viisaasti. Ei minusta ole. Itsekin olen vasta kuntoutumassa! Ja sata muuta yhtä hyvää syytä siihen, miksi se kuuluisa ”joku muu” olisi paljon parempi vaihtoehto tähän tehtävään.

S

alaa mielessäni olin kuitenkin haaveillut jostakin
tällaisesta, ja myös uskoin Jumalan johdatukseen ja
siihen, että itse Kaikkivaltias oli tämän suunnitelman
takana.
Olen työkokeilijana Katulähetyksellä ja toimin TalenttiLaiffi-ryhmissä vertaisohjaajana. Miten juuri minä olen tässä
tehtävässä, liittyy omaan kuntoutumiseeni ja hitusen myös
moottoripyörän ajohousuihin. Olen jo nuorena ottanut vastaan Jumalan tarjoaman pelastuksen, Jeesuksen, omaan sydämeeni. Mutta kaikki ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan,
ja niinpä elämänkokemusta on kertynyt masennuksesta ja

Olli Mäki, Eila Valkeinen ja Taru Salokas aamukahvilla Takalaittoman päiväkeskuksessa.

Vertaisuuden voima

TalenttiLaiffi-ryhmät kokoontuvat viikoittain Takalaittomassa, Kankitiellä sekä Sammonkadun Ruoka-avussa, ja ne ovat
suunnattu kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Poikkeuksena Takalaiton, jossa osallistujina on myös asukkaita. Kyseessä on vertaisryhmä, jossa keskustellaan ihmisen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Syksyn aikana olemme vaihtaneet
ajatuksia stressinhallinnasta, unesta, rahasta sekä tunteista, ja
mielenkiintoisia keskusteluja on tulossa arvoista ja olemassaolosta!
Minä kokoan ryhmäkertaa varten materiaalin ja ohjaan
keskustelua. Itse osallistujista syntyy kaikki muu, koko vertaisryhmän voima ja tarkoitus! Olenkin todennut, että minulla tässä on parhaimmat oltavat; saan saman hyödyn kuin

Talentti Tuuma” - Monipuolinen raksamyymälä
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•

Talentti Tuuma” on perustettu vuonna 2018.

•

Kierrättää rakennus- ja remontointitarvikkeita, toimistokalusteita ja sähkölaitteita.

•

Työllistää palkkatuella, työkokeilulla ja kuntouttavalla työtoiminnalla.

•

Henkilöstöä n. 10, kuntouttavassa työtominnasa vuoden aikana 6-8 asiakasta.

•

Tavoitteena pienentää jätemääriä ja tehostaa kiertotaloutta.

Jyväskylän Katulähetys

pakkoajatuksista, kaiken syrjäyttävästä juomisesta, väkivallasta, pelosta ja epätoivosta.
Vaan enpä olisi tässä, jos elämä edelleen olisi samaa kriisistä toiseen ajautumista. Pelastukseni on Jumalan armo ja
rakkaus, eikä sydämestäni ole ikinä hävinnyt usko Jeesukseen. Ihmeellisesti Jumala on jälleen kerran vetänyt lähelleen
ja antanut sisimpääni iloa ja rauhaa. Ja tiedän, ettei Hän jätä
työtään tähän! Pelko tulevaisuudesta on vaihtunut luottavaiseksi, ja uteliaaksikin odotukseksi siitä, mitä Jumala onkaan
suunnitellut juuri minun elämääni!

Vapautetut

muutkin, mutta moninkertaisena. Ilokseni toiminta on tuonut
hyvää mieltä myös muille, sillä näin TalenttiLaiffia kommentoi Eila: ”Kivaa ja virkistävää vaihtelua viikkoon, olen
nauttinut ja kokenut hyväksi”. Näissä tunnelmissa on todella
innostavaa jatkaa kohti uusia aiheita!
Entä miten ne ajohousut tähän kaikkeen liittyvät? Niitä
lähdin eräänä kesäisenä päivänä hakemaan Siekkisen Ninalta, ja ohimennen tuli puheeksi työkokeilukin. Ja tässä sitä ollaan! Jumala on Sanassaan luvannut johdattaa, kun rukoillen
kuljetaan ja sen Hän kyllä tekee!
Teksti: Taru Salokas
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Katulähetyksen siivoustiimi
Aloimme miettiä, että oma siivoustiimi olisi hyvä lisä Katulähetyksen kiinteistöhuollolle. Ajatus
tiimistä lähti vuosi sitten pikkujouluissa. Tiimiin löytyi heti hyviä työntekijöitä, Joel ja Samuel.
Lisäksi Marko tuli vahvistamaan porukkaa.

S

Katulähetyskahvila Verso
aukeaa Sammonkadulle
Jonosta Yhteyteen -toiminta oli Stean rahoittamaa toimintaa vuosien ajan Sammonkatu 5 tiloissa. Päiväkeskuksen tiloissa toteutettiin hankkeen tavoitteita antaa palveluohjausta ja vertaistuellista toimintaa ruokajonoasiakkaille.

T

iivoustiimi tekee pääasiallisesti
asuntojen muuttosiivousta, sekä
toimisto- ja toimitilojen siivousta.
Tiimimme on pystynyt hyvin muokkaamaan omia toimintojaan siivoamiseen.
Tulevaisuuden suunnitelma on, että siivoustiimi on yksi osa Jyväskylän Katulähetyksen toimintoja.
Tiimi tekee nyt siivouspalveluja lähes
8000 neliöön asuntoja, sekä liike- ja muihin tiloihin myös 8000 neliötä. Tarkoitus on vakiinnuttaa siivoustiimi, jotta se
hoitaisi kaikki toimitilat. Näin saadaan
säästöjä aikaiseksi, ja pystymme myös
työllistämään palkkatuella ja kuntouttavaan työtoimintaan
Oma siivoustiimi tuo joustavuutta ja
sujuvuutta. Voimme helpommin lähteä
tekemään kiireellistäkin hommaa.

oimintaan liittyi erilaisia teemaviikkoja, kuten
hammashygienia, terveysinfo, erilaisia kerhoja sekä
yhdessäoloa kahvikupposen äärellä. Stean rahoitus
toiminnalle loppui heinäkuussa 2021. Hankkeiden
tavoite on jäädä elämään. Nyt siihen on oiva mahdollisuus,
kun kahvila avataan mahdollisuuksien mukaan uudelleen.
Korona on sotkenut monen muunkin toiminnan Ruokapankilla kuin myös koko yhteiskunnassa. Nyt lähes kahden
vuoden tauon jälkeen yritämme käynnistää kansalaistoimintaa Katulähetyskahvila Versossa. Ajatus on, että jonoasiakkaamme pääsevät jälleen sisätiloihin kahvikupposen ääreen
jakamaan ajatuksiaan ja pois syys- ja talvisateiden alta jonottamatta ulkona. Toki joudumme yhä edelleen toimimaan virallisten koronaohjeiden ja mahdollisten rajoitusten puitteissa. Vapaaehtoistoiminta liittyy vahvana kahvilan toimintaan.
Ainakin aluksi kahvila toimii kulukorvausperiaatteella
ilman kaupallista myyntiä. Ruokakassista peritään nykyisin

asiakkailtamme kulukorvaus ja samoin periaattein toimii
myöskin kahvila. Pientä kulukorvausta vastaan voi kahvitella
pullan tai suolaisen kera.
Katulähetyskahvila Verson toiminta on hengellistä toimintaa. Jonoasiakkaat saavat itse päättää haluavatko tulla kahvittelemaan Verson tiloihin vai ottavatko vain ruokakassin
matkaansa. Joka tapauksessa haluamme tarjota matalan kynnyksen vertaistuellisen kahvilan asiakkaillemme.
Kahvila Verson toiminta alkaa etsiä muotoaan. Se on kehittämistyön alla ja jatkuvasti valmis muutokseen. Taivaan
Isän johdatukseen luottaen ja siinä kulkien jatkamme toimintamme kehittämistä.
Teksti: Juha Kautto

Teksti: Ari Valkeinen
Siivoustiimiläiset Samuel, Marko ja Joel siivoamassa asuntoa Ensiaskeleessa.

Samuel Boulter
Käytin päihteitä entisessä elämässä,
mutta Jeesus vapautti minut niistä, antoi kaikki syntini anteeksi ja uusi elämä
alkoi.
Aloitin siivoushommat Katulähetyksellä ilman kokemusta alasta, mutta olen
saanut hyvin opastusta työkavereilta
joilla on koulutusta ja kokemusta. Siivoaminen on täällä monipuolista eikä
tule tylsää, kun paikat vaihtuvat ja
tekemistä riittää. Koen, että vaikutan
positiivisesti asukkaiden elämään työlläni.
Kokemuksesta tiedän, että kun ei ole
siivonnut pitkään aikaan ja lopulta saa
siivottua niin mieliala kohenee selvästi.
Haluamme siivota hyvin, jotta ihmiset
saisivat edes vähän hyvää mieltä muuten vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Marko Luomala
Olen 43-vuotias, naimisissa ja minulla
on kolme lasta, 16- ja 8- vuotiaat pojat, sekä 6-vuotias tyttö. Kaksi vanhinta lasta ovat kehitysvammaisia.
Valmistuin vuonna 1996 laitoshuoltajaksi, ja sen jälkeen olen tehnyt monenlaista siivoushommaa. Olen työskennellyt siivousliikkeissä ja kunnalla.
Työtehtävät ovat olleet teurastamosiivouksesta ns. kalma siivoukseen asti,
eli kun ihminen on menehtynyt kotiin,
niin sen loppusiivous.
Pidän työstäni, koska koen olevani tärkeä ja näen työni jäljen. Koen siivoustyön arvokkaana. Siksi teen työtäni.
Katulähetyksellä arvostetaan todella
paljon siivoojaa.

Joel Virkamäki
Olen 1983 syntynyt Jyväskyläläinen.
Entinen juoppo ja huumeiden käyttäjä,
jonka Jeesus on vapauttanut ja armahtanut.
Siivoustyöhön Katulähetykselle tulin
helmikuussa 2020. Olin ollut lähes kokonaan työelämästä pois yli 10 vuotta.
Ainoa siivousalan työkokemus oli kesäpesti Porin Yyterissä rantasiivoojana
vuonna 2015. Siellä tuli tutuksi vaarallistenkin jätteiden käsittely. Työkokemuksesta on ollut hyötyä täälläkin.
Tässä työssä täytyy olla skarppina ettei tule vahinkoja, ja että osaa käsitellä aineita oikein. Pidän työstäni, ja on
mukavaa nähdä työnjälki.
Siivoustyön lisäksi teen katuevankeliointia ja seurakuntatyötä, sekä puuhastelen musiikin parissa.

Ruokapankin väkeä viikkopalaverissa Katulähetyskahvila Verson tiloissa. Kuvassa vasemmalta Igor, Sari, Juha ja
Pia, sekä takana Samir, Sergei, Ilkka, Manu, Anniina, Jukka ja Henri.

Tarvitsemme apuasi
Ruokapankki on jakanut kauppojen ylijäämäruokaa apua tarvitsevitseville jo vuodesta 2004. Avun tarvitsijoiden
määrä vain kasvaa. Asiakkainamme on yksinhuoltajia ja yksin eläjiä, sekä kaikkea siltä väliltä. Yhteistä heille on,
että taloudellinen tilanne ei mahdollista tarpeellista ravinnon määrää. Tässä tilanteessa Ruokapankki on usein se
viimeinen apua tarjoava paikka.
Rahoituspohjan muuttumisen vuoksi tarvitsemme apuasi. Lahjoita elintärkeään toimintaamme, ja ole mukana
tukemassa työtämme, ja auttamassa heitä, jotka kipeimmin apuasi tarvitsevat - Yhdessä olemme enemmän.
Kiitos!

Lahjoitustili: FI63 5290 9520 0459 06
Viite: 20213 Ruoka-apu

www.jklkl.fi/lahjoita
Rahankeräyslupa RA/2019/670
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Joulun ilosanoma
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus.
Sillä lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.
Jes 9:1, 5

K

un Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen menoaan
olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Koska
Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun
hän tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka
sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä
Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava
hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän
synneistänsä.” Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen,
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minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo ”Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava
nimi Immanuel”, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä
yhtynyt häneen, ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän
antoi hänelle nimen Jeesus. Matt 1:18–25
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas
Herodeksen aikana, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,
he lähtivät matkalle; tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he

Jyväskylän Katulähetys

ihastuivat suuresti. He menivät huoneeseen ja näkivät lapsen
ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja:
kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Matt 2:1, 9-11
Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran
kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he pelästyivät suuresti.
Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä
ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä:
te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.” Ja

Vapautetut

yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ”Kunnia Jumalalle
korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” Ja kun enkelit olivat menneet
paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa:
”Mennään nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti”. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Luuk 2:8–16
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Kansalaistoimintaa
Katulähetyksellä

Katulähetyksen kansalaistoiminta nyt ja tulevaisuudessa
”Katulähetyslaivamme” kurssin oikaisemiseen alkuperäiseen kansalaisjärjestösuuntaansa on tarvittu toimenpiteitä. Tästä osoituksena on mm. yhdistyksen historian ensimmäisen kansalaistoiminnankoordinaattorin palkkaaminen tehtäväänsä vuonna 2018 sekä yhdistyksen identiteettiin liittyvien peruskysymysten selventäminen.

V

jo vuodesta 1945

uoden 2018 alussa kansalaistoimintaa alkoi
koordinoida Päivi Kastepohja, jonka työtä
jatkoi saman vuoden loppupuolella Erja Ilmasti. Kansalaistoiminnan kehittämisen tiimissä oli alusta saakka mukana myös aiempi
toiminnanjohtaja Erkki Keski-Lusa sekä
allekirjoittanut. Erja Ilmastin työsuhteen
päätyttyä tämän vuoden kesällä jaettiin
kansalaistoiminnan työtehtäviä useammalle henkilölle. Omalta osaltani olen
hallitukselle luvannut työskennellä osaaikaisesti myös kansalaistoiminnankoordinaattorina ainakin tämän vuoden loppuun saakka.
Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva järjestö, joten
yhdistyksen identiteettiä, eli kristillisyyden sisältöä, merkitystä ja vaikutusta toimintaan, alettiin muutama vuosi sitten
prosessoida yhdessä jäsenistön ja työntekijöiden kanssa. Tuloksena saatiin mm. sääntömuutokset, jotka syyskokous v.
2019 päätti ja jotka patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi.

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ”kansalaistoiminta”? Pysähdytäänpä hetkeksi tutkimaan,
mitä kansalaistoiminta yleensäkin on, ja mitä se on ollut yhdistyksessämme.

Kansaisyhteiskunta.fi sivustolla Aaro Harju kuvailee kansalaisyhteiskuntaa, joka vapaaehtoissektorina on yksi yhteiskunnan
kolmesta toimijasta. Muut kaksi toimijaa ovat julkinen ja yksityinen sektori: ”Julkiseen sektoriin kuuluvat valtio ja kunnat, joiden kautta hoidetaan yhteisiä asioita ja huolehditaan kansalaisten
hyvinvoinnista. Yksityisen sektorin muodostavat yritykset. Ne
toimivat markkinoilla, pyrkivät vastaamaan kysyntään ja asiakkaiden tarpeisiin ja tavoittelevat taloudellista voittoa. Vapaaehtoissektorin toiminta sen sijaan on epämuodollista eikä tavoittele
taloudellista voittoa. Sille on leimallista vapaaehtoisuus ja omaehtoisuus.”
Mitä on kansalaisyhteiskunta ja miten se liittyy Katulähetykseen?

Harju kuvaa, kuinka kansalaisyhteiskunnassa kansalaiset järjestävät vapaaehtoisesti toimintaa ja palveluja itselleen ja muille:
”Osallistujat määrittävät itse, mitä he haluavat tehdä ja miten.
Keskeistä on se, että toiminta ei suuntaudu itseen vaan yleiseen
hyvään. Kansalaistoimintaan liittyy oleellisesti yhteisöllisyys.
Suomessa kansalaisyhteiskunnan muodostavat ammattiyhdistystoiminta, järjestötoiminta, osuustoiminta, puolueet, säätiöt,
uskonnolliset yhdyskunnat, vapaa kansalaistoiminta ja vapaa sivistystyö.”

Kansalaistoiminta mukana kaikessa yhdistyksen toiminnassa

Kansalaistoiminnan koordinointia tarvitaan, koska kansalaistoiminta pitää sisällään monta tärkeää ja laajaa osa-aluetta,
mm. hengellinen työ (pullakirkot, Sana versoo -illat jne.), vapaaehtois- ja jäsentoiminta, sidosryhmätyöskentely, varainhankinta ja päiväkeskustoiminta. Monet näistä alueista myös
läpileikkaavat muuta toimintaa ja toisiaan, esim. vapaaehtoisia voi työskennellä Katulähetyksen eri yksiköissä, vaikkapa
kierrätyksessä, kiinteistöpuolella, ruokapankissa, asumisyhteisöissä, päiväkeskuksissa jne. Samoin esim. hengellinen
työ toimii pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin. Kiteytettynä
voidaankin todeta, että ihan jokaisessa Katulähetyksen toiminnassa on kansalaistoiminta mukana tavalla tai toisella.

Teksti: Helena Konttinen

Kansalaistoiminnan vahvistamista varten aloitettiin viime
vuonna Verso-talon toiminta, joka on myös osa vuokra-asuntojen toimialaa. Verso-talossa on käynnistetty päiväkeskustoimintaa, jonka yhtenä osana on hengellinen toiminta, mm.
Sana versoo -illat. Kansalaistoiminnan
profiilin nostamiseksi ollaan suunniteltu, että kansalaistoimintaa aletaan tuoda
yhä enemmän Verso -brändin alle, esim.
Sammonkadulla Ruokapankin tiloissa
avataan lähiaikoina Katulähetyskahvila
Verso.
Verso- kansalaistoiminta versoo siis
toivottavasti jatkossa eri yksiköissä eri
tiimien ja vapaaehtoisten toimesta ympäri Jyväskylää ja lähialueitakin. Tänä syksynä on jo vapaaehtoisvoimin pidetty
ryhmiä Takalaittoman ja Etapin päiväkeskuksissa. Yhteistyönä Talentti- valmennuksen kanssa on aloitettu Takalaittomassa myös TalenttiLaiffi-ryhmä, joka on suunnattu sekä
valmennettaville että asukkaille. Perinteinen pullakirkko-tiimikin on aktivoitumassa koronatauon jälkeen, toivottavasti
jo ensi vuoden alussa pullakirkkoja voidaan jälleen järjestää
normaaliin tapaan.
Tässä tärkeässä kansalaisjärjestötyössä tarvitaan meitä jokaista, työsarkaa riittää kaikille, sinäkin olet erittäin tervetullut mukaan!
Lämmin kiitos kaikille työhömme osallistuneille sekä yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta, riemullista Vapahtajamme syntymäjuhlan aikaa sekä siunattua uutta vuotta 2022!
Helena Konttinen
vuokra-asumis- ja Verso-toiminnan
koordinaattori
osa-aikainen kansalaistoiminnan koordinaattori

Vauhdikkaat
ja rohkeat naiset
verho-talkoissa.

Lähteet: Harju, Aaro (5.11.2020);
kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki,
Katulähetyksen Internet-sivut:
www.jklkl.fi/yhdistys

”Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.
Katulähetystyö aloitettiin Jyväskylässä sotien jälkeen (1945). Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1953 ja sen tarkoituksena on syventää
raittiusvakaumusta, sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa, sekä auttaa ja avustaa erilaisista riippuvuuksista kärsiviä, vähävaraisia, syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia.”
”Meidän tehtävänämme on tuoda toivo sinne, missä toivoa ei enää ole.”
”Katulähetystyö on lähimmäisenrakkautta, joka saa voimansa kristillisestä uskosta.”
”Tehtävänämme on toimia kuin perhe, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme lähimmäisiä sekä
10toinen toistamme eteenpäin.”
Jyväskylän Katulähetys

Joululehden
kuvauksia
Verso-talossa.

Voit tukea työtämme myös rahallisesti.
Tarvitsemme sinua, tukesi on merkittävä.
Lahjoita online: www.jklkl.fi/lahjoita
Pankkitili: FI63 5290 9520 0459 06
Viite: 20268 Verso-talo
Viite: 20239 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta
Vapautetut

Rahankeräyslupa: RA/2019/670

Yhteiskunnan tukipilarit: Julkinen, yksityinen ja vapaaehtoissektori

Vuonna 1953 rekisteröity yhdistyksemme on siis kansalaisjärjestö, joten on erittäin luonnollista ja tärkeää pitää tämä asia mielessä, kun mietitään, mihin suuntaan Katulähetyksen toimintaa
halutaan viedä. Viime vuosina ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa
yhdistyksemme on alkanut pikku hiljaa muuttua alkuperäisestä
kansalaistoimintaroolistaan yhä enemmän julkisen sektorin ostopalvelujen tuottajaksi sekä yritysmäiseksi toimijaksi. Sinänsä
hyviä ja tärkeitä sektoreita nämäkin, mutta todellisena vaarana on
ollut alkuperäisen kansalaistoiminta-ajatuksen himmentyminen
ja sitä kautta toiminnan päätarkoituksen kadottaminen.
Tähän tilanteeseen Katulähetyksen johto ja hallitus havahtuivat
muutama vuosi sitten, ja jäsenistöä kuunnellen ovatkin onneksi
saaneet Katulähetyslaivamme kurssin jälleen oikaistua enemmän
alkuperäiseen, kansalaisjärjestölle ominaiseen suuntaan. Katulähetyksellä järjestötyön perusta on kristinuskon ilosanomassa,
evankeliumissa. Auttamistyö on tärkeää, mutta auttaminen ilman
evankeliumia on kuin lampun tuominen pimeään huoneeseen sitä
sytyttämättä. Kun evankeliumin valo saa syttyä ihmisen sydämessä, koko elämä alkaa muuttua valon vaikutuksesta, ja mikä
tärkeintä: evankeliumin valo kantaa vastaanottajansa myös iankaikkisen elämän kirkkauteen. Loistakoon siis Katulähetystyön
lamppu entistäkin kirkkaampana aikamme pimeässä yössä.

Kuvat: Helena Konttinen

M

uutama vuosi sitten kansalaistoiminta nostettiin Katulähetyksellä yhdeksi toimialaksi, jota alettiin määrätietoisesti kehittää. Tuolloin huomasin, että termi aiheutti
jonkin verran kummastusta ja toimiala jopa muutosvastarintaa.
Kyse ei kuitenkaan suinkaan ole uudesta keksinnöstä, itse asiassa koko katulähetystyö on alusta saakka ollut kansalaistoimintaa.
Nykyään puhutaan jopa ”kansalaisyhteiskunnasta”, eli Katulähetyksen toiminta on osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa.

Verso-kansalaistoiminta versoo uutta

Lisätietoja:
www.jklkl.fi/vuokra-asunnot
www.facebook.com/taloversoo
Vuokra-asumis- ja Verso-toiminnan koordinaattori
Helena Konttinen, 040 159 7840,
helena.konttinen@jklkl.fi
Ohjaaja Minna Lammi, 044 725 6917,
minna.lammi@jklkl.fi

11

Väki tutuksi

Helena Konttinen
Olen työskennellyt vuokra-asunnoilla alusta saakka eli vuoden 2019 tammikuusta, Katulähetyksellä vuodesta 2007 saakka eri tehtävissä. Parasta on kokemus, että voi olla
avuksi toisille oman työnsä kautta. Meillä on erittäin hyvä tiimi, jonka kanssa on ollut
etuoikeus työskennellä. Iloitsen myös hyvästä yhteen hiileen puhaltamisen ilmapiiristä,
joka Katulähetyksellä tällä hetkellä on. Kiitän omasta puolestani lämpimästi koko työtiimiä sekä asukkaita ja yhteistyötahoja, siunattua ja rentouttavaa joulun aikaa kaikille!

Katulähetyksen vuokra-asunnoilla on toimittu kohta kolme kokonaista vuotta ja työtiimi on
kasvanut mukavasti vuosien saatossa. Vuoden vaihteen jälkeen on jälleen tulossa toimintaan muutoksia, kun ARA:n osarahoittama kolmivuotinen Avuksi-asumisneuvontaprojekti
päättyy tämän vuoden lopussa. Pyrimme kuitenkin säilyttämään nykyiset palvelut, kuten
asumisneuvonta, kuntouttava työtoiminta sekä päiväkeskustoiminta, vaikka työntekijäresurssit saattavat vähentyäkin.

Johanna Muittari
Olen ollut täällä töissä n. 3,5 vuotta. Sopimukseni on voimassa 15.2. saakka; jatkosta en vielä tiedä. Olen viihtynyt hyvin. Työtehtäviäni ovat mm. ruuanlaitto, leipominen ja siivous. Haluan toivottaa oikein hyvää joulua kaikille!

Haastattelimme Takalaittomassa työskenteleviä, miten he ovat ajan vuokra-asunnoilla kokeneet.

Teemu Palmi

Minna Lammi

Sirpa Lampinen

Olen ollut täällä töissä 1.9.20 alkaen, eli yhteensä 1v 3kk. Työ on haastavaa ja välillä kiireistäkin, mutta myös antavaa. Olen tykännyt asiakaskohtaamisista ja siitä
kun olen voinut olla avuksi. Yhteistyö työkavereiden kanssa on ollut sujuvaa. Teen
asumisneuvojan tehtäviä, työvalmentajan tehtäviä, tuuraan esihenkilöäni (sanaan
ei meinaa tottua =D). Hyvää ja Siunattua joulun aikaa jokaiselle.

Aloitin työni 19. Lokakuuta ja sopimukseni on
voimassa 3 kk. Voisin hyvin olla vielä toiset 3
kk. Olen viihtynyt hyvin ja kaikki on ollut OK.
Työtehtäviini kuuluu mm. pihan haravointi, tilojen siivousta ja mitä milloinkin keksitään :).
Haluan toivottaa oikein hyvää joulua kaikille!

Olen ollut täällä töissä useaan otteeseen n. 10
vuoden aikana. Nykyinen sopimukseni on voimassa ensi helmikuuhun saakka. Jatkosta en
ole vielä aivan varma. Hyvin olen aina viihtynyt; pidän työstä, jossa saa kohdata ihmisiä!
Työtehtäviäni ovat ruuanlaitto, leipominen,
siivous ja kommunikointi asukkaiden kanssa.
Toivomukseni jouluksi on se, ettei kukaan jäisi
yksin!

Jarno Maaniemi
Ensimmäisen kerran tulin Katulähetykselle 2019. Ensi vuoden alusta etsin uusia
työmahdollisuuksia ja aloitan uuden elämänvaiheen isänä helmikuussa syntyvälle
pojalle! Työjaksot ovat olleet kasvattavia ja olen kiitollinen ajastani Katulähetyksellä. Haluan kiittää kaikkia työkavereita yhdessä tehdystä työstä, tuesta ja kannustuksesta. Asukkaille haluan toivottaa voimia jokaiseen päivään, sekä kiittää
jokaisesta lämpimästä kohtaamisesta, joita olen näiden kahden vuoden aikana
kokenut!

Jukka Lammi

Timo Särkkä
Olen ollut Katulähetyksellä usean jakson; nykyinen alkoi viime kesänä. Sopimukseni on
voimassa ensi helmikuulle. Mielelläni jatkaisin näissä tehtävissä. Tehtäväni ovat monenlaiset talonmiehen tehtävät ja kiinteistöjen
kunnossapitoa. Olen viihtynyt hyvin työpaikassani. Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kiitämme kaikkia asukkaita
i kuluneesta
ja yhteistyökumppaneita lämpimäst
lehden
vuodesta, sekä toivotamme jokaiselle
lukijalle Rauhallista Joulua
sekä siunausta tulevaan vuoteen!

Aloitin tällä kertaa lokakuun alussa työt opintojen ohella, olen Avuksi-projektissa
osa-aikaisena asumisneuvojana. Olen tykännyt siitä, että työtehtävät ovat monipuolisia eikä yksikään päivä ole samanlainen. Asukkaille ja työtovereille haluan
sanoa Fil.1:3-6 mukaan: ”Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina
kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että
olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.”

Katulähetyksen vuokra-asunnot tarjoavat asuntoja itsenäiseen asumiseen kykeneville päihteettömille tai päihteettömyyteen pyrkiville
henkilöille, jotka kokevat päihteettömän asumisympäristön tukevan heitä heidän omissa tavoitteissaan päästä elämässä eteenpäin. Asukkaiden
apuna asumiseen liittyvissä kysymyksissä ovat
Katulähetyksen asumisneuvojat, jotka ovat tavattavissa vuokra-asunnoilla ennalta sovittuina
ajankohtina sekä puhelimitse.

Martti Veijanen
Aloitin Katulähetyksellä 13. lokakuuta. Olen tykännyt hyvästä työilmapiiristä ja kaikki
työkaverit ovat kivoja. Koen tekeväni työtä, jolla on hyvä tarkoitus! Tehtävänimikkeeni on päiväkeskustyöntekijä; kohtaan työssäni asiakkaita, teen toimistotöitä, lehtijuttuja ja mahdollisesti jatkossa vedän jotakin ryhmää. En toivota vain hyvää joulua
kaikille, vaan myös kaikkea hyvää siitäkin eteenpäin ja Jumalan siunausta.

Teksti : Helena Konttinen
Haastatteluissa avusti Martti Veijanen

Katulähetyksen Vuokra-asunnot

Katulähetyksen vuokra-asuntoihin kuuluvat Takalaittoman, Etapin, Rasilan, Verso-talon, Pupuhuhdantien ja Laikuttajantien asunnot, asuntoja
on siis nyt yhteensä 56 kpl. Asuntoa voi hakea
täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen Katulähetyksen Internet-sivuilla, jossa myös lisätietoja vuokra-asunnoista.

Lisätietoja: www.jklkl.fi/vuokra-asunnot

Hae asuntoa netissä: www.jklkl.fi/asuntohakemus
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Seimen lapsesta
ristin Herraksi

Shalom, eli rauhaa, turvaa, onnea,
hyvinvointia, terveyttä sekä eheyttä!

S

Ensimmäinen vuoteni Jyväskylän Katulähetyksen hallituksessa alkaa olla täynnä. Monenlaisia asioita olemme joutuneet puimaan, ja varsinkin alussa kokoukset venyivät yö myöhään.

T

alousasiat teettävät työtä jatkossakin, mutta ne ratkeavat, jos Herra on hankkeissamme mukana. (“Jos Herra
ei rakenna taloa, sen rakentajat näkevät turhaan vaivaa. Jos Herra ei varjele kaupunkia, vartija valvoo turhaan”
PS. 127:1) Tuon loppukohdanhan voisi muotoilla “Jos Herra
ei varjele Katulähetystä, hallitus valvoo turhaan”
Omassa elämässäni on tapahtunut muutoksia kuluneen
vuoden aikana. Kesäkuun alussa muutimme Verso-talosta
omakotitaloon, jonka ostimme Vihtavuoresta. Olimme puhuneet, että oma pieni mökki olisi mukava, no Herra kuuli
toiveemme ja johdatti tämän aivan ihanan rakennustyömaan
meille. Remonttia on tehty mitä töiltä keretty ja saatu kyllä
apua ystäviltäkin. Talon sijainti on syntymäkotini läheisyydessä ja nuorempi poikani perheineen asuu vain muutaman
sadan metrin päässä. Työnkuvani on myös muuttunut, vuosi

eisahdun seimen äärelle. Katselen Jumalan Poikaa, joka syntyi ihmiseksi, niin
pyhä, viaton ja puhdas. Liikutuksen kyyneleet virtaavat silmistäni, polttaen
poskiani. Sydän on pakahtua rakkaudesta häntä kohtaan. Hänessä Isän rakkaus
tuli todeksi. Näenkö Jeesus lasta katsoessani Jumalan sydämen rakkauden? Ymmärränkö mitä tapahtuu, kun kuljen kohti seimen lasta? Häntä on helppo lähestyä, sydän
ei pelästy, vaan sisimmän täyttää rauha.
Jeesus kasvoi iässä ja armossa, olemalla jatkuvasti yhteydessä Isänsä kanssa. Hän
teki vain ja ainoastaan sen, minkä näki ja kuuli Isänsä tekevän. Jeesus myös oppi
kuuliaisuuden kaikesta, mitä hän lyhyen elämänsä aikana kärsi. Hänen syntymänsä toi ilosanoman ihmisten keskelle. Ilosanoma huipentui ristillä huudettuun tuskan
huutoon:” Se on täytetty!”
Katselen, kasvojasi katselen. Sinun eteesi polvistun. Sinun syliisi painaudun. Katselen, Sua Jeesus, katselen. (Pekka Simojoki)
Tahtoisitko ottaa vastaan Jumalalta lahjan? Isä näkee jokaisen, joka turvautuu Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, samalla avautuu tie Isän luokse ja yhteys
on syntynyt. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka uskoivat häneen. (joh.1:12).

sitten ajoin kaivinkonetta. Olen aina tykännyt työskennellä
ihmisten kanssa ja kun maaliskuussa 2020 korona vei tilausajot “jouduin” kaivinkoneen kuljettajaksi. No, bussihommia
ei vieläkään löytynyt, mutta nyt ajan invataksilla (8 hlö, 2
pyörätuolia tai paarit) koulukyytejä, Kela- ja vammaispalvelukyytejä. Työasiassakin Herra on kuullut rukoukseni. Ei
tiedä, vaikka taksissa tavataan!
Nyt kun joulu lähestyy, niin voisimme muistaa vähäosaisia ja keskittyä joulun sanomaan, kaupallisen joulun sijaan.
Haluan toivottaa jokaiselle lukijalle armorikasta joulun odotusta ja parempaa uuttavuotta 2022!
Aimo Siekkinen
taksisuhari

Siunattua Joulua sinulle!
Teksti: Ulla Koskinen, hallituksen jäsen

Hallituksen
puheenvuoro

Aimo
Siekkinen

Hallituksen varapuheenjohtaja
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Tule mukaan
työporukkaamme
Etsimme sinua,
joka etsit suuntaa elämällesi.
Tule mukavaan työporukkaamme
kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun
tai palkkatuettuun työhön.
Soita ja kysy lisää:
Nina Siekkinen 044 763 0502
nina.siekkinen@jklkl.fi

iä,
Kiitämme kaikkia jäsen
esirukoilijoitamme,
lahjoittajia, vapaaehtoisia

mme
ja yhteistyökumppaneita
21.
kuluneesta vuodesta 20
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