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YHTEYDESTÄ VOIMAA

Syksyn asemapaikkani Singapore oli mielenkiintoinen ja monikulttuurinen kokemus, joka sai minut pohtimaan tämän 
kevään teemaa, yhteydestä voimaa: miten ihmiset rakentavat yhteyttä maassa, jossa puhutaan virallisesti neljää eri kieltä 
ja jossa uskontojen ja kulttuurien moninaisuus on paljon näkyvämpää kuin meillä koti-Suomessa?

Vapaa-ajallani Singaporessa kävin usein syömässä hawker centerissä, joka on singaporelainen katettu ulkoilmaruokapaik-
ka. Ruokailualueen pöytiä ympäröivissä kojuissa myydään kaikkea mahdollista: taiwani-

laista, intialaista ja malesialaista ruokaa. Erikoisin ruokalautaselle päätynyt kala oli 
piikkirausku. Paikalliset työntekijät puhuvat iloisesti sekaisin kiinaa, englantia, 

tamilia ja malajia. Ihmiset ovat oppineet, että olemme yksilöinä erilaisia ja että 
yhdessä erilaisten kykyjemme kanssa voimme rakentaa vahvan ja toimivan ko-
konaisuuden.

Kerran hawker centerissä kiinalaista kanaa popsiessani huomasin vanhan 
miehen nukkumassa keskellä hälisevää ruokailevaa joukkoa. Joku oli kärrän-
nyt hänet pyörätuolissa ravintola-alueelle syömään ja hän torkkui tuolissaan 
tyytyväisenä ihmisten rupatellessa ympärillä kukin omalla kielellään. Nukku-
essaankaan hänen ei tarvinnut olla yksin, vaan hän oli edelleen osa yhteisöä.

Yhteys toinen toisiimme on eräs kristittynä olemisen peruslähtökohtia. 
Meidät on kutsuttu sillanrakentajiksi erilaisten ja eri tavoilla ajattelevien ih-

misten välille. Kuten tuo mies pyörätuolissa, meidät on kutsuttu ottamaan mu-
kaan ne, jotka eivät pääse itse liikkeelle. Jeesus sanoi, vapaasti suomennettuna: 

jos joku pyytää sinua mukaan lyhyelle matkalle, kulje hänen kanssaan myös pi-
dempi matka.

Tämä viesti on nykyisessä maailmantilanteessa entistä ajankohtaisempi. Olemme 
kaikki lukeneet kevään aikana uutisia Eurooppaan saapuneesta sodasta sekä ihmisten 
hädästä, ja arvelen että pian myös Jyväskylässä meillä on suuri määrä uusia avun-

tarvitsijoita kolkuttamassa ovella. Katulähetyksellä pyrimme vastaamaan kaikkien 
meiltä apua pyytävien tarpeisiin niillä resursseilla, joita meillä tällä hetkellä 

on. Näin ollen, tänä keväänä tarvitsemme uuden vaihteen auttamis-
työhön, ja jokaisen työpanos on merkittävä, olipa kyse vapaaeh-

toistyöstä tai taloudellisesta tuesta. Kristillisyyteen kuuluu 
lähimmäisen auttaminen: kansallisuudesta, uskonnosta tai 

henkilökohtaisista mielipiteistä riippumatta.
Tuo sama unelma minulla on Jyväskylän Katulähe-

tyksestä, jonne jokainen voi tulla sellaisena kuin on ja 
kaikkia autetaan. Kantamalla toinen toistamme täy-
tämme Kristuksen lain. Tänä vuonna jatketaan tuota 
yhteyden rakentamista, kuunnellaan toisiamme ja 
autetaan jyväskyläläisiä ja tänne saapuvia ihmi-
siä niin paljon kuin pystytään. Olemme ihmisen 

puolella, erilaisina ja silti hyvin samanlaisina. 
Tervetuloa mukaan uuteen vuoteen Jyväskylän 
Katulähetykselle!

Jussi Kastepohja 
toiminnanjohtaja

Käväisin syksyllä lyhyellä virkavapaalla Aasiassa, josta oli sovittu jo ennen toiminnanjohta-
jana aloittamistani. Koronapandemia siirsi suunnitelmia, kunnes yllättäen matkustuslupa 
saatiin ja matkaan lähdettiin nopeasti. Hallintojohtaja Juha sijaisti mahtavasti virkavapaan 
ajan, josta iso kiitos hänelle ja koko johtoryhmälle. Ulkoministeriön hommissa oli mukavaa ja 
suurlähetystön arki mielenkiintoista, mutta Katulähetykselle on aina mukava palata. 
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Innostavaa uutta vuotta 2022 Jyväskylän Katulähetyksellä ja tervetuloa uuteen yhteiseen vuoteen!

www.katulahetysliitto.org

Suomen Katulähetysliito ry.

Suomen Katulähetysliiton valtakunnalliset 

Kesäpäivät 12.-14.8.2022 Kristillisellä Opistolla. 

Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä. 
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Uutta oppimassa 
Talentti-verkkomyymälässä
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Kesäisin vietän pal-
jon aikaa mökillä. 
Tykkään katsoa 
urheilua, olen siis 
urheiluhullu penk-

kiurheilija. Matkustelen paljon 
ulkomailla nähdäkseni erilaisia 
kulttuureja ja maisemia. Viimek-
si kävin Norjassa vuonna 2020. 
Suosikkikohteitani on ollut Intia ja 
Japani, jossa olin kuukauden rep-
pureissaajana vuonna 2010. 

Olen opiskellut kauppaoppilai-
toksessa merkantiksi. Sen jälkeen 
työskentelin pitkään Jyväskylän 
avoimessa yliopistossa toimis-
tosihteerinä. Olen tehnyt myös ar-
kistointitehtäviä Jyväskylän kärä-
jäoikeudessa. Viimeksi olen ollut 
pari vuotta toiminnanohjaajana Jy-
väskylän kuurojen yhdistyksellä.

Olen ollut työtön pitkään. Vii-
me syksynä heräsin eräänä aamuna 
ja keitin kahvia. Kahvia juodessa 
luin Jyväskylän kaupunkilehteä ja 
huomasin, että Jyväskylän Katu-
lähetyksen Talentti-kierrätys etsii 
työntekijöitä. Aloin miettiä miksen 

voisi kokeilla hakea töihin. Pää-
tin laittaa työhakemuksen ja pää-
sin nopeasti haastatteluun. Pääsin 
kuntouttavaan työtoimintaan Ta-
lentti-verkkomyymälän puolelle, 
mikä oli ihan uusi juttu minulle. 

Talentti-kierrätyksessä olen ym-
märtänyt paremmin kierrätyksen 
maailmaa. Ennen en oikein tiennyt 
mitä kierrätys on? Olen oppinut 
kirjoittamaan tuotelappuja. Olen 
kokeillut myös tuotekuvauksia 
studiossa järjestelmäkameralla. 
Olen oppinut viemään tuotetietoja 
verkkomyymälän nettiin. Tykkään 
tehdä monenlaisia hommia ja op-
pia paljon uusia asioita. Täällä il-
mapiiri on mukava ja työntekijät 
ystävällisiä.

Taukohuoneessa on monesti jo-
tain herkkua kahvin kanssa. Tule 
rohkeasti juttelemaan minun kans-
sa vaikka kynän ja paperin kanssa. 
Puhelimen kautta voi kirjoittaa 
tekstejä myös.

Hyvää kevättä kaikille! 

Olen Sami, 43-vuotias kuuro mies ja käytän 
viittomakieltä. Olen sosiaalinen ja ystävälli-
nen. Olen koiraihminen. Minulla on 11-vuo-
tias pitkäkarvainen collie nimeltään Mes-
si. Rakastan paljon ulkoilua koiran kanssa ja 
luonnossa liikkumista erilaisissa paikoissa. 

Norjassa lähellä Altaa 2020.

Kolilla Ukon päällä koirani Messin kanssa 2021.
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Olen Susanna Hyytiäinen ja aloitin työt yksilövalmentajana Jyväskylän Katulähetyksellä tämän vuoden 
helmikuussa. Opiskelen samalla kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoa ja täh-
täimessä on valmistua työvalmentajaksi helmikuussa 2023.

Talentti-valmennukseen 
uusi yksilövalmentaja

Aiemmalta koulutukseltani olen terveydenhoitaja 
ja työkokemukseni kumpuaa yrittäjyydestä. Olen 
pyörittänyt omaa hoiva-ja hyvinvointiyritystä, si-

sustus- ja kädentaito puotia, verkkokauppaakin ja ohjannut 
aikuisopiskelijoita. Työni on ollut ihmisten kohtaamista, 
kuuntelemista ja ratkaisujen löytämistä heidän erilaisissa elä-
mäntilanteissa. Olenkin kiinnostunut ihmisten vahvuuksista 
ja taidoista. Toivon, että saan olla työssäni arjen tsemppari ja 
rinnallakulkija.

Olen asunut perheeni kanssa Jyväskylässä yli 20 vuotta. Per-
heeseeni kuuluu mieheni ja kaksi poikaa, jotka ovat jo nuoria 
aikuisia. Vapaa-ajalla vetäydyn mielelläni lataamaan akkuja-
ni luovan puuhastelun pariin. Se saattaa olla vanhojen huo-
nekalujen rapsuttelua ja maalaamista, vesiväreillä taiteilua 
tai lähiluonnossa liikkumista ja hiljentymistä luonnon kau-
neuden äärellä. Olen innostuneen iloinen mahdollisuudesta 
työskennellä merkityksellisten asioiden äärellä Jyväskylän 
Katulähetyksellä. 
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Katu lampun valossa

Teksti: Nina Siekkinen

eivät tiedä, mitä he tekevät”. Kun 
sinun sydämesi antaa anteeksi, 
yhteys lähimmäisiin on mahdolli-
nen. Sen yhteyden Hän itse mah-
dollisti kuolemalla minun ja sinun 
puolestasi, Hän otti kaikki pahat 
tekomme itsensä päälle, kärsi 
rangaistuksen, joka olisi kuulunut 
meille, jotka rikoimme yhteyden. 

Sinä voit ja uskallat, tunnetpa 
itsesi miten huonoksi tahansa, 
tarttua tähän sovituksen maljaan, 
jota sinulle tarjotaan, koska Hän 
ei ole lakannut rakastamasta si-
nua. Siinä on yhteys, josta me 
saamme voimamme, josta me 
elämme iankaikkisesti.

Jeesus lupaa: ”Tule sinä yksinäi-
nen, kurja, myrskynraastama, 
epätoivoinen, eksynyt ja lohdu-
ton luokseni, Minä annan sinulle 
levon, turvapaikan Minun siipieni 
suojassa”. 

”Sillä vuoret väistykööt ja kuk-
kulat horjukoot, mutta minun ar-
moni ei sinusta väisty, eikä minun 
rauhanliittoni horju, sanoo Herra, 
sinun armahtajasi. Jes 54:10

se yhteys katkeaa, me olemme hukassa, eksyksissä, emmekä yksilöinä enää tiedä kuka olen, 
mistä tulen ja minne olen menossa. Näin tapahtui. Yhteys katkesi. Ihmisen sydämeen astui 
pelko. Siihen epätoivoiseen pakomatkaan Jumalan kasvojen edestä, ei yhteytemme päättynyt, 
koska Hän rakasti edelleen. Hän ei lakannut rakastamasta. Hän rakensi yhteyden uudelleen.

Tuo yhteys on ristin muotoinen. Sen alin sakara menee niin alas, että onpa ihminen vajonnut 
kuinka alas tahansa, se nostaa ja kantaa takaisin yhteyteensä niin ylös, kuin ylin sakara osoit-
taa, taivaaseen saakka. Risti on kuin avoin syli, joka toivottaa meidät turvaan. Ristiltä loistaa 
valo, joka valaisee meidän sydämemme pimeyteen, puhdistaen kaiken sen, joka estää yhtey-
temme Jumalaan ja ihmisiin. Sivuille osoittavat sakarat julistavat: ”Anna heille anteeksi, sillä he 

Syvin yhteys milloinkaan ja min-
kään kesken on yhteys Luojan 
ja luodun, Jumalan ja ihmisen 
välillä. Tuo yhteys syntyi silloin, 
kun ihminen henkäisi ensimmäi-
sen henkäyksensä. Siinä oli Hän, 
joka on luvannut: ”Minä en sinua 
hylkää enkä jätä”. Hän rakasti 
ensi hetkestä ihmistä, jo silloin, 
kun olimme vasta ajatus Hänen 
mielessään. Tuo ihmeellinen, 
elävä, kaikkivoittava Rakkaus on 
kantanut tähän päivään saakka. 

Yhteys Isään Kaikkivaltiaaseen 
on niin elintärkeä meille, että jos 

Sisällöntuottajana omissa blogeissa
2020 vuoden alku toikin omat haasteensa yksin yrittämiseen ja 
myös työnhakuun. Olin aiemmin kirjoittanut valokuvaajan blo-
gia, ja toteutin tuossa muuttuneessa maailmantilanteessa suun-
nitelmani kirjoittaa myös ruokablogia, 
jolla pystyin pitämään ammattitaitoa 
yllä kotioloissa. Oli myös mukava aja-
tus, että ihmiset kotoillessaan löytäisi-
vät tekemistä minun resepteistäni. Sain 
toteuttaa muutamia yhteistyöprojekteja 
ruokablogissa yritysten kanssa. Aloin 
kuitenkin kaipaamaan työyhteisöä ja 
pysyvää, varmempaa tekemistä.

Jotain tuttua
Jossain kohtaa aloin vauhdittamaan 
työnhakua, ja kävin selailemassa Ka-
tulähetyksen somekanavia työnhaku 
mielessä. Katulähetys oli jo ennestään 
jonkin verran tuttu, koska olimme ai-
empina vuosia lahjoittaneet perheestä 
käytettyä tavaraa keräyslaatikoihin, ja 
yhdistyksen työ on kiinnostanut minua 
yleisestikin

Olen aiemmin ollut työssä kristil-
liseltä pohjalta toimivassa järjestössä, 
joten Katulähetykselle hakeutuminen 
olikin lopulta melko luontevaa. Haluan 
antaa työpanokseni ihmisten auttami-
seen sekä kestävään kehitykseen. Viestinnän puolelta löytyikin 
minulle tehtävää somemaailmasta, sekä valokuvaus- ja kirjoi-
tustehtävistä. 

Valokuvausta, taidetta ja arkkitehtuuria
Olen valokuvannut jo vuosia, ja aiemmin kuvasin paljon lähi-
luonnossa. Lähdin monesti aikaisin aamulla kameran kanssa kä-

velylle lähilammelle, Päijänteen tai Jyväsjärven rantaan. Nautin 
vuodenaikojen vaihtuessa luonnon väreistä, maisemista ja yk-
sityiskohdista. Huomasin, että sumukaan ei ole aina harmaata, 
vaan siinä on erilaisia sävyjä.

Valokuvaajan opintoihin vaikutti pal-
jon myös se, että halusin näyttää muil-
le luonnon kauneuden ja ne elämykset, 
joita itse koin. Opintoihin kuului myös 
valokuvataiteen kurssi. Taide on ollut 
kuitenkin työnhaun kanssa aivan taka-
alalla, ja toivon että löydän siihen in-
nostusta uudelleen. Minua kiinnostaa 
valokuvan voimauttava vaikutus eri-
laisissa toipumisprosesseissa. Luonnon 
lisäksi olen kuvannut matkoilla paljon 
kaupunkikuvaa. Jään usein katselemaan 
varsinkin vanhoja kivitaloja, ja niiden 
arkkitehtuuria. Rakentaminen ja arkki-
tehtuuri on kiinnostanut minua lapsesta 
asti. Työnhakuvuosina kävin myös si-
sustussuunnittelukurssin. 

Uutta kohti
Katulähetykselle haastatteluun ja työ-
hön tulo on ollut oikein miellyttävä ko-
kemus. Tänne sai tulla ihmisenä. Oma 
elämäntilanteeni on tällä hetkellä vah-
vasti eteenpäin menevä, ja tätäkin kir-
joittaessa mietin, kuinka paljon haluan 

muistella vanhaa. Asioiden läpikäymiselle on ollut elämässä 
aikansa ja paikkansa, ja olen tällä hetkellä kiitollinen siitä, että 
saan mennä eteenpäin tässä uudessa tehtävässä.

Aikuisena opiskelu ei välttämättä ole helppoa, mutta olen 
tyytyväinen, että lähdin opintoihin syksyllä 2017. Viimeisimmät 
opinnot auttoivat minua pääsemään sellaisiin tehtäviin, joista 
pidän.

Uusi talentti
MEDIAAN
Olen Anna Myllymäki ja aloitin helmikuus-
sa Jyväskylän Katulähetyksellä media-as-
sistenttina. Valmistuin 2019 joulukuussa 
kuva-artesaaniksi, ja ajatuksena oli ollut jo 
opintoaikana työllistää itseni joko yrittäjänä 
tai kevytyrittäjänä. Yrittäjäkokemusta minul-
la on jo aiemmista ammateista, joten lähdin 
tällä kertaa liikkeelle ehkä hieman realisti-
semmin odotuksin, myös työnhaku mielessä. 
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Katulähetyskahvila Verso avasi ovensa
Jyväskylän Katulähetyksellä on jo pitkä historia ruoka-avun toimijana Jyväskylän 
alueen vähävaraisten tukemiseksi. Vuodesta 2004 olemme toimineet Sammonkatu 5 
tiloissa. Välillä olimme vuoden verran evakossa Kyllikinkadulla putkiremontin vuok-
si. Auttamistyötä tulee mittariin lähes 18 vuoden ajalta.

Kun tässä istuskelen kahvikupposen äärellä Ver-
so-kahvilassa kuulen erään asiakkaan sanovan 
“täällä olen tottunut asioimaan ja haluan jat-
kossakin asioida”, vaikka kulukorvaustamme 
onkin vuoden alusta jouduttu nostamaan. 

Jyväskylään perustettiin toinenkin logistinen ruoka-apu-
piste vuoden 2022 alussa. Ruoka-apu Lyydia sijaitsee Sep-
pälässä ja siellä voi asioida diakonian kautta seteliä vastaan. 
Jyväskylän kaupungin ja seurakunnan rahoitus mahdollistaa 
Lyydian kassien maksuttomuuden. Koska rahoitus siirtyi Ka-
tulähetykseltä Lyydiaan, oli meidän Ruokapankissa pakko 

nostaa kulukorvausta. Kulukorvaus vaihtelee ruuan määrän 
mukaan 2-4 €. Katulähetyskahvila Verson toiminta perustuu 
myös kulukorvausperiaatteeseen. Kulukorvaukset vaihtele-
vat ruuan määrän mukaan ja voivat laskeakin, jos saamme 
ulkopuolista rahoitusta muilta tahoilta.

Lyydiassa asiointi ei poissulje Ruokapankissa asiointia. 
Eräs toinen asiakas sanoi ulkona jonossa asioineensa Sam-
monkadun Ruokapankissa jo 15 vuoden ajan, eikä halua 
vaihtaa asiointipaikkaa. Monelle asiakkaallemme Ruokapan-
kista on muodostunut tärkeä vertaistuellinen kohtaamispaik-
ka, jonne on helppo tulla asioimaan.

”Haluaisin kanssakäymistä muiden asiakkaiden kanssa 
ja elämänhallinnan tukiverkostoa. Mitä sinulle tänään 
kuuluu –ryhmä. Erilaisia ryhmätuokioita, kuten liikun-
ta- ja käsityöryhmiä ja ulkoliikuntaa. Tukea elämän 
arkeen ja sosiaalisia kontakteja.”

- Asiakas

“Kaipaan juttuseuraa ja bingopäiviä, 
yhdessäoloa ja ilon hetkiä.”

- Asiakas

Katulähetyskahvila Verso sai nimensä Laukaan Kuusassa sijaitsevasta Verso-talosta ja  Katulähetyksessä par-
haillaan kehitteillä olevasta Verso-kansalaistoiminnasta, jonka kautta päiväkeskustyyppistä toimintaa pyritään 
saamaan useisiin Katulähetyksen yksiköihin. Verso-talossa järjestetään erilaista hengellistä toimintaa mm. Sana 
versoo –iltoja. Mikseipä vastaavia tilaisuuksia voisi järjestää myös Sammonkadulla keskeisen sijaintinsa vuoksi. 
Esille tulee hengellistä materiaalia, ja hengellistä ja muutakin toimintaa kehitetään edelleen kevään aikana lisää.

Verso–kahvilassa on mahdollisuus hengähtää ja juoda vaikka aamukahvit pienen purtavan kera. Ruokakassin saa 
kyllä lunastaa ilman kahvilassa piipahtamistakin. Asiakaslähtöisyys toiminnan kehittämisessä kahvilassa on kui-
tenkin nyt ykkösenä. “Yhdessä olemme enemmän”

Pitkän “koronatauon” jälkeen kahvilaa herätellään henkiin Sammonakatu 5:ssä. 
Ajatuksena on, että osa ruokajonon asiakkaista voi tulla jonottamaan sisätiloihin 
kahvikupposen äärelle. Tarkoituksena on toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti. 

Tekstit: Juha Kautto, vastaava työntekijä
Kuvat: Anna Myllymäki

”Koen, että ihmisillä on kiire koronan 

takia kotiin, eikä enää sosiaaliset 

kontaktit ole niin oleellisia. Olisi 

tärkeää saada jutella muiden kans-

sa. Eristäytymisen ja syrjäytymisen 

riski kotiin jäämisen vuoksi.”

- Asiakas
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Väki tutuksi

•	Petri Kukkola, reilut kaksi vuotta Katulä-

hetyksellä.

•	Teen mikrotukihenkilön tehtäviä. Koulutan 

ja opastan henkilökuntaa. 

•	Verkon suunnittelu ja ongelmien ratkonta 

ovat varsin mielenkiintoista. 

•	Edellisen työkaverin kanssa ratkottiin 

yhdessä verkon ongelmia. Hänellä oli oppi-

sopimuskoulutus elektroniikka-asentajaksi 

menossa. Yhdessä olimme tehokas tiimi, kun 

yhdistimme hänen tuoreet tietonsa minun 

kokemukseeni alalta.

•	Cristian ”Riksu” Nupponen, tie-

tokoneita ja videopelejä harras-

tava kissaihminen. Katulähetyk-

sellä työkokeilussa vuoden 2022 

alusta.

•	Pääasiassa kaikkea mikrotukeen 

ja viestintään liittyvää.

•	Tietokoneisiin liittyvistä ongel-

mista ja asennuksista, erityises-

ti uusista sellaisista.

•	Yhteydestä voimaa saa minut 

miettimään verkkoyhteyksiä. 

Kun yhteydet toimii niin ihmiset 

viihtyy.

•	Anna Myllymäki, aloitin helmikuussa.

•	Sosiaalisen median markkinointia, valokuvauk-

sia ja tekstejä media-assistenttina.

•	Tulen varmasti pitämään kaikista sovituista 

tehtävistä.

•	Että me ihmiset tarvitsemme toisiamme.

•	Olen ollut täällä töissä vuoden.•	Teen verkkokauppahommia, hoidan tila-
uksia ja tavaroiden pakkausta. Piirrän 
kuvia esim.  someen, valokuvaan ja teen 
asetelmia.

•	Asetelmien teko ja piirtäminen ovat kivoja koska ne liittyvät ammattiini 
kuva-artesaanina. Myös paikkojen jär-
jestely on kivaa. Canvalla teen erilaisia 
julisteita sekä kylttejä.•	Meillä on kiva yhteisö ja työilmapiiri. 

Toinen toistamme autetaan, jos tar-
vitsee. Vaikka teen paljon itsenäisesti 
töitä, niin kivaa on kun on muut työnte-
kijät lähellä. Tänne on kiva tulla töihin. 
Täällä hyväksytään ihmiset sellaisena 
kuin ovat.

•	Olen Tomi Montonen ja Katulähetyksellä 

olen ollut töissä 18 vuotta.

•	Työskentelen Talentti-Mediassa viestin-

nän ja atk-tuen parissa. Ylläpidän eri jär-

jestelmiä, teen graafisia töitä, koulutan 

ja valmennan yms.

•	Pidän mm. graafisista töistä ja valokuva-

uksesta. Tiimityöt tasavertaisina erilais-

ten ihmisten kanssa.

•	Yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen 

tiiminä tuottaa tulosta.

•	 Kuka olet ja kauanko olet ollut Katulähetyksellä töissä?•	 Mitä työtehtäviä teet?•	 Mistä työtehtävistä olet ty-kännyt?
•	 Lehtemme teema on ”yhtey-destä voimaa”. mitä ajatuk-sia se sinussa herättää?

•	Olen Sami Haka ja aloitin työt Talent-

ti-verkkomyymälässä lokakuussa 2021.

•	Teen verkkomyymälän tuotteisiin 

tuotelappuja, valokuvaan tuotteita ja 

hoidan tilauksien pakkaamista.

•	Tykkään kaikenlaista tehtävistä moni-

puolisesti.

•	Täällä on kiva olla ja työtiimi on muka-

va. Kaikki auttavat ja neuvovat toisi-

aan ja yhdessä sovitaan työtehtävät. 

Tulee hyvä ja positiivinen mieli.

•	Olen Suvi Patja ja olen ollut täällä töissä kohta kolme vuotta.
•	Jaan Jannan kanssa vastuuta verkko-kaupan pyörittämisestä ja valmentautu-jien ohjaamisesta. Teen myös valokuvaus-ta ja kuvankäsittelyä verkkokaupassa. Toisinaan minut löytää Seppälänkankaan myymälän kassalta, työnkuvani on siis to-della vaihteleva.
•	Tykkään vaihtelevuudesta työssäni. Tä-nään voin olla verkkokaupassa valokuvaa-massa tuotteita, ja huomenna myymälän kassalla.
•	Siitä tulee mieleen yhteistyö. Ilman yh-teistyötä täällä työskentely ei onnituisi.

10
11

•	Olen Ida, ja olen ollut täällä 

töissä n. puoli vuotta.

•	Työtehtäviini kuuluu verkko-

kaupan ja myymälän työteh-

tävät.

•	Pidän kaikista työtehtävistä, 

sillä vaihtelu virkistää!

•	Yhteydestä voimaa on teema-

na hyvä, sillä se sopii Katulä-

hetyksen arvoihin.
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Verso-kansalaistoiminta 
luo verkostoja diakonian saralla
Jyväskylän Katulähetyksen kansalaistoimintaa on päämäärätietoisesti kehitetty jo neljän vuo-
den ajan. Toiminnan ydin on alkanut vuosien saatossa kirkastua. Ymmärrämme yhä selkeäm-
min, että evankeliumin ilosanoma on edelleen koko diakonisen katulähetystoimintamme pe-
rusta. 

Verso-kansalaistoiminta on yksi kehittämistoiminnan 
tulos. Haluamme sen kautta olla osaltamme palvele-
massa diakonian saralla niin seurakuntia kuin yksi-

löitäkin. Wikipedia määrittelee sanan ”diakonia” seuraavasti: 
”Sana diakonia on kreikkaa ja tarkoittaa palvelua. Diakonian 
ajatellaan kristinuskossa perustuvan sekä Raamatun opetuk-
siin lähimmäisenrakkaudesta että alkukirkossa vakiintunee-
seen tapaan huolehtia vähäosaisista. Palvelutyön ohella dia-
koniaan liittyy kristillinen julistustoiminta sekä kristittyjen 
keskinäisen yhteyden ja yhteistoiminnan vahvistaminen.”

Aikamme pimeyden keskellä kaivataan kipeästi 
valon tuojia
Elämme aikakautta, jossa lyhyen ajanjakson sisällä yhteis-
kunnan rakenteita on rajusti ravisteltu. Olemme kohdanneet 
pitkän pandemia-ajasta ja maailmalla kuohuu, ei siis ole 
ihme, että monet ovat peloissaan ja kärsivät yksinäisyydestä 
ja lukuisista muista ongelmista. Meillä kristittyinä on kui-
tenkin mahdollisuus toimia toivon ja valon tuojina pimeäs-
sä. Nyt on aika yhdistää voimamme ja työskennellä yhdessä 
evankeliumin hyväksi. 

Yhteiskristillisenä toimijana toivomme yhteistyömme eri 
seurakuntien kanssa vahvistuvan. Haluamme tarjota meillä 
jo valmiina olevia auttamistyön rakenteita seurakuntien käyt-

töön. Asiakkaidemme keskuudessa on evankeliumin janoa ja 
nälkää, esim. asukkaamme asumisyhteisöjen päiväkeskuk-
sissa kaipaavat seurakuntien vierailuja. Ohjaamme tavoitta-
miamme henkilöitä seurakuntiin ja seurakunnat puolestaan 
voivat ohjata kohtaamiaan ihmisiä palveluidemme piiriin; 
tarjoamme mm. matalan kynnyksen työllistämistoimintaa, 
ruoka-apua sekä asuntoja vaikeissa elämäntilanteissa oleville. 

Se löytyi -missio tavoittaa suomalaiset
Valoa pimeään tuo myös valtakunnallinen Se löytyi -media-
missio, joka tavoittaa suomalaiset tulevana syksynä 19.9.–
16.10.2022. Mukana on satoja seurakuntia ja järjestöjä sekä 
yksilökristittyjä. Toivottavasti kristityt yli rajojen lähtisivät 
sankoin joukoin mukaan tähän Missio2022 toimintaan, myös 
me katulähetysväki. Yhteydessä on voimaa, evankeliuminkin 
saralla! 

Aukeaman teksti: Helena Konttinen 
Vuokra-asumis- ja Verso-kansalaistoiminnan 
koordinaattori

Mediamissio 

”Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistori-
allisestikin merkittävä hanke evankeliumin välittämiseksi 
suomalaisille. Sadat seurakunnat ja järjestöt valmistau-
tuvat yhdessä kolmekymmentä päivää kestävään me-
diakampanjaan, jonka aikana järjestetään myös satoja 
tapahtumia ja tempauksia.

Missio luo erinomaiset edellytykset henkilökohtaisiin 
kohtaamisiin sekä kiinnittää huomion yksinäisyydestä 
kärsivien lähimmäisten auttamiseen.”

”Missiolle on nähty tärkeäksi määritellä diakoninen ulot-
tuvuus, jossa evankeliumi tulee esille käytännön tekoina. 
Missiohanke haastaa seurakuntia ja kristittyjä kohtaa-
maan eri-ikäisiä yksinäisyydestä kärsiviä lähimmäisiä.”

missio2022.fi

Verso-talo kutsuu mukaan rukoukseen
Maailmamme on lyhyessä ajassa muuttunut peruuttamattomasti. Moni on peloissaan kulkutautien riehuessa ympäri 
maailmaa sekä sanomien sodista koskettaessa jo Eurooppaakin tullen näin myös rakkaan kotimaamme lähelle. Herää 
kysymys, mistä turvaton, pelokas ja ahdistunut ihminen löytäisi todellisen turvan ja mitä me voimme tehdä?

Olemme saaneet länsimaissa nauttia 
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta 

useita vuosikymmeniä. Olemme ikään 
kuin uinuneet rauhallista ja turvallista 
unta, mutta ehkäpä juuri nyt meille soi-
tetaan taivaallista herätyskelloa: Meidän 
kristittyjen on aika herätä unestamme, 
nostaa päämme sekä rohkaista mielem-
me ja viimeistään nyt aloittaa rukoillen 
työmme Jumalan viljapelloilla, jossa 
Raamatun ilmoituksen mukaan vilja on 
alkanut jo vaaleta, eli kypsyä sadonkor-
juuta varten.

Vilja tarkoittaa ihmisiä, jotka odotta-
vat saavansa kuulla evankeliumin pelas-
tussanoman ja tehtävämme kristittyinä 
on kertoa se heille. Jeesus itse kehotti 
meitä rukoilemaan, että taivaallinen 
Isä lähettäisi työntekijöitä vaalenneille 
viljavainioille. Raamatussa meitä keho-
tetaan rukoilemaan kaikkien ihmisten, 
myös kuninkaiden ja kaikkien vallan-
pitäjien, puolesta. Nyt on aika herätä, 
nyt on aika rukoilla! Nyt on aika luottaa 
Jumalaan, jonka iankaikkiset käsivarret 
kannattelevat koko ihmiskuntaa, myös 
meitä pieniä yksilöihmisiä, sinua ja mi-
nua. Hän sanoo meille joka päivä, yhä 
uudelleen ja uudelleen: ”Älä pelkää!”

Rukoustyö Verso-toiminnan 
ytimessä
Kun Jumala antoi Verso-toiminnasta 
näyn, alusta saakka työn keskiössä on 
ollut mennä eteenpäin rukoillen, ylistä-
en ja Jumalaa kuunnellen, yhdessä ja yk-
sisydämisesti. Jeesus on työmme johtaja 
ja on tärkeää olla Hänen neuvotteluis-
saan, muuten työmme on turhaa. 

Rukoustyö onkin itse asiassa keskeisin 
osaVerso-työtä ja kutsumme siihen kaik-
kia mukaan, pienikin rukous voi paljon! 

Verson rukoustyön koordinaattoreina 
toimivat työpari Ulla Koskinen ja Tuuni 
Hjelt, jotka kertovat kokemuksiaan tästä 
työstä: 

Ulla: -Koen, että Verson rukousillois-
sa ihmisten kesken on rakkaudellinen 
yhteys. Rukous on myös rakkaussuhde 
Jeesuksen kautta Taivaalliseen Isään 
Jumalaan ja rukouksessa tämä yhteys 
syntyy keskellemme. Vaikka Isämme 
tarpeemme tietääkin, Hän kuitenkin tah-
too kuulla lapsiaan, sopimusrukoukses-
sa. Saamme rohkeasti lähestyä häntä ja 
tuoda anomukset, kiitokset ja ylistyksen 
Hänelle. Hän vain odottaa saadakseen 
Siunata sinua ja koko Katulähetystä. Hä-
nen Siunaavan kätensä alla myös Verso 
versoo uutta kasvua Jumalan Kunniaksi. 
Tule rohkeasti mukaan, voit levätä ruko-
uksen aikana sanomatta sanaakaan (sy-
dämen hiljainen rukous). 

Tuuni: -Rukoustyöstä suuri osa toteu-
tuu piilossa, kun Verso-talon ystävä huo-
kaisee pyynnön tai kiitoksen Jumalalle 
arkiaskareiden lomassa. Kokoontumalla 
yhteen rukoilemaan kerran kuussa saam-
me kuulla ajankohtaisista rukousaiheista 
ja voimme kiittää saaduista rukousvas-
tauksista. Näissä tilanteissa toteutuu 
Jeesuksen lupaus siitä, että hän on läsnä 
siellä, missä kaksi tai kolme on koolla 
hänen nimessään. Olet lämpimästi ter-
vetullut mukaan yhteisiin rukoushet-
kiin! Jos et pääse paikalle, voit omalla 
paikallasi yhtyä rukoukseen. Meillä on 
rukouksia kuuleva Jumala! 

Seuraavat Sana versoo rukousta –illat Verso-talolla 
maanantaisin klo 18: 28.3., 25.4. ja 23.5. 

Tervetuloa mukaan!

Verso-talo on kristillinen toimintakeskus, joka 
palvelee koko Katulähetyksen väkeä sekä vie-
railijoita tarjoamalla luonnonläheiset puitteet 
monenlaiselle toiminnalle. Verso-talossa voi 
järjestää mm. erilaisia tilaisuuksia, leirejä ja 
seminaareja, myös omatoimimatkailijat sekä 
pidempi- ja lyhyempiaikaiset asukkaat ovat 
lämpimästi tervetulleita!

Kuulumisia 
Verso-talon 
tontilta 
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Uutispalat
maalisKUU 2022

Myllyjärvi-asunnot

Mylliksen pullakirkkotoiminta sai 
alkunsa asukkaiden tarpeista
Katulähetyksellä on jo vuosien ajan järjestetty pullakirkkoja. Ni-
mensä mukaisesti niissä on julistettu Jumalan Sanaa sekä tar-
jottu pullakahvit. Korona-aika sekä vähentyneet resurssit ovat 
tuoneet omat haasteensa perinteikkääseen pullakirkko-toimin-
taan, joka toivottavasti starttaa jälleen laajemmin lähiaikoina. 
Joissakin asumisympäristöissä, kuten esim. Myllyjärvellä, on 
kuitenkin pullakirkkoja pidetty jo jonkin aikaa koronahaasteista 
huolimatta. 

- Koronasta huolimatta kesäaikaan pullakirkkojen järjestämien 
onnistui hyvin, kun ulkona pystyttiin pitämään turvavälit. Pihal-
la grillattiin asukkaiden kanssa ja juotiin kahvit, ja halutessaan 
asukkaat saivat jäädä hengelliseen osioon. Syksyllä pystyttiin jo 
siirtymään sisätiloihin päiväkeskukseen, kertoo Mylliksen pulla-
kirkkojen puuhanainen Anne Rantonen.

- Hätä huumeongelmaisista nuorista oli yksi tärkeä syy aloittaa 
pullakirkot. Suurella osalla asukkaista on todellinen halu kuulla 
hengellisistä asioista. Moni toivoo, että heidän puolestaan ru-
koillaan ja useita on tullut uskoon, jolloin elämään tulee toivo 
sekä uusi suunta ja pahan vaikutus heikkenee, Anne jatkaa.

Anne toivottaa pullakirkkoihin tervetulleiksi myös muiden asu-
misyhteisöjen asukkaat sekä rohkaisee vapaaehtoisia puhujiksi 
ja vierellä kulkijoiksi. Mylliksen pullakirkko on yleensä torstaisin 
klo 14, aika kannattaa varmistaa muutosten varalta työnteki-
jöiltä.

Yhteystiedot löytyvät Katulähetyksen nettisivuilta www. jklkl.fi.

Avuksi-projekti

Avuksi-projektille rahoitus 
neljännelle vuodelle
Edellisessä lehdessämme (Vapautetut 4/2021) kerroimme 
vuokra-asuntojen kuulumisina, että ARA:n osarahoittama kol-
mivuotinen asumisneuvontaprojekti oli päättymässä odotetusti 
vuoden 2021 loppuun. 

Joulun alla saimme kuitenkin ARA:n järjestämässä info-tilaisuu-
dessa kuulla, että toimijoille annettiinkin mahdollisuus hakea 
vielä ylimääräiseksi vuodeksi vanhamuotoista VAR–avustusta. 
Tämä oli kaikille tahoille yllätys, koska lakisääteistämisen vuok-
si koko valtakunnallinen asumisneuvonta siirtyi kuntien hoidet-
tavaksi jo vuoden 2022 alusta ja samalla asumisneuvontatoi-
minnan rahoitusjärjestelmä uudistui. 

Haimme siis uuden mahdollisuuden myötä rahoitusta Avuksi-
projektille neljännelle toimintavuodelle ja suureksi iloksemme 
saimme myös ARA:lta päätöksen rahoituksesta lähes haetun 

suuruisena sekä huomattavasti edellisvuosia suuremmalla tu-
kiprosentilla. Tämä on todella hyvä uutinen, koska rahoitus 
mahdollistaa nykyisten työntekijäresurssien säilymisen ja siten 
myös tärkeäksi koetun asiakaspalvelun säilyttämisen vuokra-
asunnoilla ainakin vuoden 2022 ajan. 

Talentti-kierrätys

Talentti Pesula auttaa osaltaan 
kevätsiivouksessa
Lisääntyvä luonnonvalon määrä virkistää mieltä, mutta paljas-
taa myös kodin tekstiilien puhtaustason ja sen puutteet.

Talentti Pesula toimii osoitteessa Kankitie 14. Meille voit tuoda 
pestäväksi kaikki vesipesun kestävät kodintekstiilit. Käytössäm-
me on myös laakapesukone matoille. Palvelumme on nopeaa, 
edullista ja ystävällistä. Tarvittaessa saat pesulastamme myös 
edullisen kuljetuspalvelun pyykeille. Käyttämällä pesulapalve-
luamme, tuet samalla Jyväskylän Katulähetys ry:n arvokasta 
toimintaa.

Tiesithän, että Talentti Seppälänkankaan myymälästä voit myös 
ostaa pesulassamme pestyjä lahjoitusmattoja? Lahjoitettavien 
mattojen tulee olla ehjiä, mutta niiden ei tarvitse olla vasta-
pestyjä. 

Tervetuloa kysymään lisää pesulapalveluistamme. Löydät Ta-
lentti Pesulan Talentti Seppälänkankaan kierrätysmyymälän 
rakennuksesta. Pesula on avoinna arkisin klo 9-16. Voit myös 
soittaa numeroon 044 493 9667. Kerromme mielellämme lisää.

Talentti Pesula toivottaa valoisaa keväänodotusta!

Mitä jäljelle jää, 
kun jälkenikin häviää?
Ihmiselämä on arvokas ja ainutlaatuinen, 
silti hyvin hauras. Meillä on aina vain seu-
raava henkäyksemme, emmekä tiedä elin-
päiviemme määrää. Viime aikoina olen 
miettinyt, millaisen jäljen jätän heihin, joi-
ta tavanomaiseen elinpiiriini kuuluu, pu-
humattakaan heistä, joita tapaan kerran tai 
kaksi elämässäni. 

Haluaisinko tulla muistetuksi vaikkapa suuresta maal-
lisesta omaisuudesta tai jostakin poikkeuksellisen 
lahjakkaasta kyvystä? Haluaisinko olla mielikuva 
jostakin, mitä minulla oli vai muistijälki tai palautu-

va tunnetila siitä, millainen olin? Haluaisinko, että minut muis-
tettaisiin ihmisenä, jolla oli aina kiire, tai joka aina oli äreä ja 
epäystävällinen? 

Haluaisin, että minut muistettaisiin siitä, millainen olin, ja 
niin, että ne mahdolliset hyvät ominaisuudet voisivat peittää al-
leen kaiken vajavaisuuden ja epäonnistuneet kohtaamiset. Ha-
luaisin, että voisin jättää jälkeeni Raamatun Galatalaiskirjees-
sä mainittuja Hengen hedelmiä, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, 
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja 
itsehillintä. Näitä ominaisuuksia olen havainnut nykyään Jyväs-
kylän Katulähetyksellä yhä runsaammin viljeltävän. Uskon sen 
olevan merkkinä kaikesta siitä hyvästä, jota yhdistyksellemme 
on tulossa yhä enenevässä määrin. 

Yhdistyksessämme työskentelee erilaisista lähtökohdista tul-
leita upeita persoonia. Mielelläni soisin jokaisen saavan positii-
visia kokemuksia työpäivän aikana asiakaspalvelutilanteissa ja 
työyhteisössä tapahtuvissa kohtaamisissa vaikkapa tauolla kah-
vikupposen äärellä. Luottamuksen silta kasvaa pienin askelin. 
Tarvitaan vain yksi käden ojennus lähimmäisen avuksi tai yksi 
henkilö, joka rohkaisee mielensä ja aloittaa sillan rakentamisen. 
Yhteistyöllä silta rakentuu kestäväksi, eikä sen perustuksia pys-
ty mikään horjuttamaan. 

Voin vaikuttaa lähimmäisteni hyvinvointiin huolehtimalla 
kokonaisvaltaisesti itsestäni. Käytökselläni on vaikutusta myös 
omaan olooni. Koko päivä voi mennä ainakin hieman pieleen, 
jos olen aamulla herännyt ns. väärällä jalalla enkä tee korjaus-
liikettä ajatuksissani. Mitä jaan toisille, sitä useimmiten saan 
takaisin. Raamattu ohjeistaa aiheesta: ”Mitä ihminen kylvää, 
sitä hän myös niittää.” (Gal. 6:7b) Olkoon koko kuluva vuosi, 
ja alkava kevätkausi, hyvyyden kylvämistä, jotta sen kesäajan 
kasvun jälkeen saamme syksyllä poimia lempeyden hedelmiä.

”Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. 
Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikes-
sa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Ju-
malan tietoon,  ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä 
ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa 
Jeesuksessa.” Fil. 4:5-7.

Sirpa Malin 
hallituksen jäsen

Hallituksen 
puheenvuoro



Talentti-kierrokset

Asuminen | Talentti-kierrätys | Talentti-valmennus | Ruoka-apu | Kansalaistoiminta

www.jklkl.fi

Tule ja tutustu monipuoliseen toimintaamme!

www.jklkl.fi/talentti-valmennus

•	 Opastetulla kierroksella saat tietoa Talentti-valmennuksesta. 

•	 Voit tulla mukaan ilman ennakkoilmoittautumista. 

•	 Kierrokset käynnistyvät kierrätysmyymälän kassalta 
(Talentti Seppälänkangas, Kankitie 14, Jkl). 

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

Kierrokset joka 

toinen torstai 

parillisilla viikoilla 

klo 10.

Tule mukaan työporukkaamme


