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Kevät herää jälleen. Joka kevät saamme nähdä ihmeen, kun luonto herää
eloon talven kuolemanotteesta. Katso,
miten ihmeelliset ovat Herran teot.
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RENGAS-LEHTI
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Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Vuosikerran hinta 12 €
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Sinikka Vilen (vastaava toimittaja), Tampere
Inger Eronen, Pori
Pekka Arposuo, Jyväskylä
Pentti Ahokas, Rovaniemi
Toimitussihteeri + taitto
Erkki Arvaja, Jyväskylä
Tilaukset ja osoittenmuutokset
Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Jukka Silvola
jukka.silvola@turunkatulahetys.fi
0443355500
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Puheenjohtajan tervehdys

Aina läsnä
Mieleeni on jäänyt Martti Lutherin vuosisatoja vanha tarina auringosta, jonka säteet ovat
aina jokaista lähellä, ne lämmittävät ja polttavat
niin, että tunnemme sen. Säteitä ei voi nähdä,
niitä ei saa kiinni eikä niitä voi vangita.
Kun aurinko paistaa meren pinnalle, heijastuu siihen yksi ainoa auringon kuva, jonka
lukemattomat meren läheisyydessä olevat ihmiset voivat nähdä yhtä aikaa ja jokainen vielä
aivan vierellään. Ja juuri siltä paikalta, missä
kulloinkin sattuvat olemaan. Jos jatkamme kävelyä meren rannalla, seuraa merestä heijastuva
aurinko meitä ja on aina lähellämme.

Pääsiäinen, helatorstai ja
helluntai
Pääsiäistapahtumat ovat meitä tällä hetkellä
erittäin lähellä ja koskettavat omalla tavallaan
jokaista.
Kevään edetessä Jeesuken maanpäällinen
elämä huipentuu helatorstain ja helluntain
tapahtumiin.
Helatorstaina vietämme Kristuksen taivaaseen astumisen päivää, jolloin opetuslapset
saivat seurata, kun pilvi laskeutui ja vei Jeesuksen, joka istuu nyt Jumalan Isän oikealle
puolella, taivaassa.

Sinikka Vilen
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesuksen
viimeiset sanat apostoleilleen olivat, että te
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te
olette minun todistajinani maan ääriin saakka.
Helluntaina opetuslapset saivat Pyhän Hengen.
Saamme luottaa Pyhän Hengen voimaan
tänäänkin, tässä kärsimysten ja vaikeuksien
keskellä elettävässä arkitodellisuudessamme.
Rukouksen kautta meillä on kuitenkin suora
yhteys Jumalaan, joka on luvannut kuulla heikoimmatkin huokauksemme.
Lutherin tarinan opetus meille on siinä, että
Jumala ei ole sidottu minnekään vaan on koko
ajan ja kaikkialla, mutta meille käsittämättömänä ja näkymättömänä
Siunatkoon meitä Isä, Poika ja Pyhä Henki
nyt ja aina.

Sinikka Vilén
Puheenjohtaja

Vaikka Jeesus oli kertonut tulevista tapahtumista, voi silti ajatella, että tilanne tuntui
opetuslapsista aika hämmentävältä, kaiken
sen jälkeen, mitä he olivat edeltäneenä aikana,
Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeisinä
päivinä, saaneet kokea.
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Katulähetyksen kesäpäivät
Turussa 31.7 - 2.8.2015
”Että he olisivat yhtä, niin kuin me
olemme yhtä” (Joh. 17:22)
Tähän Jeesuksen jäähyväisrukoukseen tuli
vastaus helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksessa. Jeesus haluaa sijaa sydämissämme, että
Kristus saisi muotoa meissä. Olkoon meillä
sellainen mieli kuin Kristuksella Jeesuksella
oli, että maailma uskoisi ja ymmärtäisi, että
Isä lähetti Jeesuksen maailman vapahtajaksi.
Herra itse yhdistää omansa yhdeksi pyhäksi
Kristuksen ruumiiksi ja Pyhä Henki muodostaa seurakunnan rajat. Mitä lähempänä
Herraa elämme, sitä luontevampi hengen
yhteys vallitsee. Oma lihamme pyrkii nousemaan ja rikkomaan keskinäisiä välejämme yhä
uudestaan. Lihamme on oltava ristiinnaulittu
yhdessä Kristuksen kanssa, että hänen elämänsäkin voisi tulla näkyviin meissä.
Tällä teemalla kokoonnumme kesäpäiville,
joita vietetään Turun keskustassa Mikaelin
kirkolla ja srk-kodilla. Ohjelmassa korostuu
opetus rukouksesta ja esirukousmahdollisuus
katuevankelioin-tiakaan unohtamatta. Turun
Katulähetys ry viettää samassa yhteydessä
70-vuotisjuhlaa Turun kauppatorilla perjantaina 31.7. klo 13-14.30 torikahvien kera.
Majoitusmahdollisuuksia olemme varanneet Turun kristilliseltä opistolta (Linnasmäki) sekä majatalo Tuuresta:
Majoitusta Hotelli / Hostelli Linnasmäessä
(Lustokatu 7, 20380 Turku) 31.7.–2.8.2015
yhden hengen huone 48 e / vrk
kahden hengen huone 37 € / henkilö / vrk
hinnat sisältävät buffetaamiaisen
Varaukset: kokouspalvelut@linnasmaki.
fi tai puhelimella 040 725 0635 1.6.2015
mennessä koodilla: Katulähetyspäivät 2015
Bed and breakfast Tuure, Tuureporinkatu
17, 20100 Turku, puh 02-2330230
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yhden hengen huone 39 €/yö hinnat sisältävät
aamupalan, varaukset mielellään sähköpostilla
tuure@netti.fi 30.6. mennessä
2 h huone 29 € /henkilö /vrk katulähetyspäivät nimellä
Tulkaa varustautumaan, rukoilemaan ja
täyttymään Pyhällä Hengellä Turkuun! Tervetuloa katulähetyspäiville ja muistakaa päiviä
rukouksessa!
Jukka Silvola
toiminnanjohtaja
Turun katulähetys ry

KATULÄHETYSPÄIVÄT
RAUMALLA 27.2-1.3.2015
Raumalla vietettiin helmi-maaliskuun vaihteessa katulähetyksen talvipäiviä. Eri puolilta
Suomea paikalla saapui noin 50 katulähetystyötä tekevää. Kokoonnuimme Rauman
keskustassa sijaitsevassa Nuortentalossa. Viikonloppuun mahtui monennäköistä ohjelmaa,
Ensin teimme sinun kaupat raumalaisittain:
sans snää mnuu snääks.
Päivien avauspuheenvuorot pitivät Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski, Rauman
seurakunnan kirkkoherra Seppo Sattilainen
sekä Suomen Katulähetysliiton hallituksen
puheenjohtaja Sinikka Vilen.
Musiikista vastasi paikallinen Duo toivo
ja saimme kuulla Jukan todistuksen ja hänen
vaimonsa Anun kirjoittaman laulun Jukan ja
Markun esittämänä.
Franciscus - kuoro lauloi tilaisuudessa.
Perjantai illalla vietimme perinteistä katulähetysiltaa Eila-Marja Törmän johdolla. Lauloimme vanhoja tuttuja ”lauluja
sinisestä” laulukirjasta. Maija Rostedt kertoi

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski.

Nuortentalon historiasta. Talo oli alun perin
rakennettu nuorten kokoontumista varten
1930 –luvulla, jolloin heräsi huolta siitä ettei
ollut sopivaa kokoontumispaikka nuorille. (ei
kuulosta vieraalta huolelta tänäkään päivänä)
Illan aikana kuulimme vielä paikalla olevilta
katulähetysiltojen konkareiden ajatuksia työstään ja miten olivat lähteneet työhön mukaan
Laila Kivimäki ja Risto Parpo). Luja usko
ja lähimmäisenrakkaus auttaa kadun miehiä
ja kertoa Jeesuksen pelastustyöstä heille on
kannattanut katulähetystyössä. Laukkasen
Matti lauloi kaanon laulun, laulu jota on paljon laulettu, kun on oltu saattelemassa ystäviä
viimeiselle matkalla. Raumalainen mieskuoro
Weisuu-Weljet esiintyivät illassa.
Lauantai aamuun päivien väen johdatti
Raamattuhetken muodossa Sauli Ahvenjärvi.
Anne Babb kansainvälisen siniristin pääsihteeri toi näkökulmia alkoholimainontaan
ja haastoi meitä miettimään, miten voisimme
vaikuttaa käytännössä alkoholimainontaa vas-

Rauman nuortentalo..
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Jyväskylän Katulähetyksen osanottajia katutapahtumassa.
taan. Alkoholi on isossa osassa ennen aikaisia
kuolemia, mutta tästä ei puhuta niin avoimesti
kuin pitäisi. Varsinkin nuorille suunnattu
mainonta ulkomailla on hyvinkin voimakasta
ja nuoriin vetoavaa. Toimivat keinot valistustyöhön nuorten parissa herättivät keskustelua.
Yhtenä toimivana mallina oli nuorille suunnatut
elämäntaito harjoittelut (life skills)
Aamupäivän lopuksi halukkailla oli mahdollisuus poiketa Rauman torille pystökaffelle.
Torilla oli myös Rauman Seudun katulähetyksen
ja Rauman seurakunnan väkeä tapaamassa
torikävijöitä.
Iltapäivällä jakaannuttiin työpajoihin Nuortentalolla ja Toivontalolle. Pajojen aiheet
käsittelivät :
Tukiasumista ja kotiin saatavaa tukea, pelkojen vaikutusta työhyvinvointiin, ikääntyneet ja
päihde sekä vapaaehtoistyötä. Pajoissa käytiin
hyviä keskusteluita aiheista.
Sinikka Vilen kertoi liiton kuulumisista Eu
ruoka-avun hakemisvaiheesta sekä jäsenistölle
tehtävästä kyselystä. Kuulumisia saimme kuulla
Sastamalasta Antero Forssilta.
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Lauantai ilta kokosi Pyhän ristin kirkon
penkkeihin hyvän määrän kuuntelijoita Joel
Hallikaisen kirkkokonserttiin. Hallikainen
sanoikin haluavansa tarjota lepohetken kirkon
penkissä ja kertoi laulujensa välissä tarinoita
laulujen takaa. Sykähdyttävää oli miten Hallikainen sai kuuntelijat mukaansa. Toisesta
välittämisen tärkeys ja siitä toiselle kertominen
on tärkeää. Kirkon penkissä toisilleen vieraat
ja yhteiskunnan eri tasoilla toimivat henkilöt
kättelivät ja halasivat. Toisenlainen katulähetysilta tämäkin.

Joel Hallikaisen kirkkokonsertti pidettiin
Pyhöän ristin kirkossa.

Matti Laukkanen
laulaa kanjoni-laulua

Päätösjuhlan avasivat lapsikuoro Auringonsäteet iloisilla lauluillaan.

Myyhäiset.
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Katulähetystyöhön siunattaville merkkejä ja kukkia jakamassa Raili Salo (Rauman seudun
katulähetys ja Turusta Jukka Silvola, katulähetystyöhön siunatut Terttu Helo Raumalta
ja Riitta Soini Turusta.
Sunnuntaina halukkailla oli mahdollisuus
osallistua kirkon esittelyyn. Messun yhteydessä
katulähetystyöhön siunattiin kaksi henkilöä
Raumalta Terttu Helo ja Turusta Riitta Soini.
Messussa musiikista vastasi katulähetyspäivien
lauluryhmä sekö Duo Toivo.
Messun ja lounaan jälkeen kokoonnuimme
vielä yhteiseen päätösjuhlaan. Päätösjuhlan
avasivat lapsikuoro Auringonsäteet iloisilla
lauluillaan. Mieleen jäikin viesti ilosanoman
viemisestä eteenpäin, joka on meistä kiinni ja
lähtee pienistä teoista.
Siunattavien kukitus ja Sinikka Vilenin puheenvuoro. Seuraaville päiville matkaamme Turkuun,
johon meidät toivotettiin tervetulleeksi kesällä.
Rauman Seudun Katulähetyksen puolesta
loppupuheenvuoron piti hallituksen jäsen Lea
Hiltunen. Yhteisen herran siunauksen ja sisaruspiirin jälkeen oli aika toivottaa toisillemme
Luannikast reissuu!
”Ylimäise Isä hualembitto, myättässi tuulei ja kaikim
bualist jaksamist snuull”
Raili Salo
Rauman Seudun Katulähetys ry
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Katulähetyspäivien puuhanaisena toimi Raili Salo.

KOULUTUSTARVEKYSELY
SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO ry

Kevät 2014

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää katulähetysten koulutustarvetta.
Rastita, millä tavoin seuraavat koulutusaiheet kiinnostavat teitä?

HENGELLISET AIHEET:
1) Armolahjat

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

2) Evankeliointi

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

3) Kristityn identiteetti ja eheytyminen

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

4) Rukous

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

5) Syvemmälle Raamattuun

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

6) Jokin muu hengellinen aihe, mikä _______________________________________

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

PSYKOLOGISET AIHEET:
7) Ihmisen kohtaaminen ja sielunhoito

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

8) Itsetuntemus

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

9) Lyömätön linja

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

10) Mieheksi ja naiseksi

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

11) Persoona peliin

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän
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12) Rakentavia ratkaisuja elämän kriiseissä

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

13) Ymmärrä lähimmäistäsi kuin itseäsi

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

14) Jokin muu psykologinen aihe, mikä ___________________________________________

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

SOSIAALISET AIHEET
15) Ajankohtaista päihteistä

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

16) Asunnottomuus

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

17) Auttajan rooli – vapaaehtoisuus ja ammatillisuus

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

18) Verkostokoulutus  miten verkostoitua sosiaalityön kentällä

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

19) Yhteishenkeä tiimiin!

q

Paljon

q Melko paljon q Ei osaa sanoa q Melko vähän q Vähän

20) Jokin muu sosiaalinen aihe, mikä _____________________________________________
Mitä odotat katulähetysliiton järjestämiltä koulutuksilta?
Mitä muuta tahdot sanoa:
Kiitos vastaamisesta!

JÄSENJÄRJESTÖ, -SEURAKUNTA JA HENKILÖJÄSEN
Olemme suunnittelemassa katulähetysväelle tarkoitettua koulutusjaksoa ja siksi
pyydämme teitä vastaamaan oheiseen kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa
koulutustarpeita ja kiinnostusta koulutukseen.
Voisitteko ystävällisesti kartoittaa omat tilanteenne ja palauttaa oheisen kyselyn
täytettynä 30.04.2015 mennessä osoitteeseen Kustaa Aadolfinkatu 16,
67100 Kokkola tai sinikkavilen46@gmail.com
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Terveisiä välityömarkkinoilta
Kirjoitan työllistämisen vaikeudesta
vuoden 2015 uusien palkkatukilinjauksien
jälkeen.
Pohdiskelen, mitä kaikkea nämä uudet
linjaukset merkitsevät järjestöjen toiminalle.
Viimeksi tilanne oli se, että suurin piirtein
tammikuun puolivälissä TE-toimistosta
saatiin tarkennettu tieto, ettei palkkatukia
käytännössä saa muut työttömät kuin 300
päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt.
Nyt viikkojen aikana on selvinnyt, että
perustapauksessa tämä merkitsee 800 pv:n
työttömyysaikaa, jonka jälkeen henkilö
mahdollisesti saa oikeuden palkkatukeen,
jos hänellä TE-toimiston asiantuntijan
mukaan on osaamisessa puutteita ko.
työllistämispaikkaan. Tämä tarkoittaa
n. 3.5 vuoden työttömyysaikaa. Asia on
kuulemma sovittu TEm:n ja Kuntaliiton
välillä, jotta saataisiin "sakkolaisia" paremmin työhön. Ajatus on varmaan ollut hyvä,
mutta toteutus ontuu pahasti.
Tällä hetkellä 7.2.2015 ei TE-toimistosta
ole ollut osoittaa yhtään ko. kriteereihin
sopivaa työntekijää meille. Nyt on kohta
aikaa kulunut 1,5 kuukautta ilman mitään
tietoa uusista työntekijöistä. Ei muuten ole
osoitettu muillekaan suurille työllistäjille
Jyväskylässä.
Nyt on vaikeutena se, että Kela ja Te-toimisto eivät ole päässeet valikoimaan ko.
kriteereillä olevia henkilöitä. Heistä kun
ei ole ollut mitään rekisteriä. Tällä hetkellä
on tiettävästi kohtuullinen joukko TE-toimiston henkilökuntaa ohjattu seulomaan
työttömiä henkilöitä näillä kriteereillä.
Ongelmana tässä on vain se, että järjestöjen pitäisi saada tehdä toimintaansa
ja huolehtia vastuunsa yhteiskunnassa.
Meillä Katulähetyksessä on tällä hetkellä 20
työpaikkaa avoinna palkkatukihenkilöille.

Meillä olisi tarvetta kierrätyksessä, tuetun
asumisen palveluissa ja Ruokapankissa, jne.
Paljonko rahaa on käytettävissä palkkatukityöllistämiseen?
Olin viikko sitten TE-toimiston infotilaisuudessa Laajavuoressa ja siellä tuli todella
selväksi myös työllistämisen rahoitustilanne vuodelle 2015. Työministeri Ihalainen
selvitti helmikuun alussa Keskisuomalaisessa, että Keski-Suomeen on ohjattu
paljon työllistämisen määrärahoja tälle
vuodelle, kaikkiaan 34 M€. Totuus tuli kuitenkin selville Laajavuoren tapaamisessa.
Näistä miljoonista rahat on ohjattu kaikkiin
muihin tarkoituksiin niin, että palkkatukityöllistämiseen saatiin kokonaiset 4.3 M€.
Suuri summa sekin, mutta TE-tomiston
asiantuntija Tapani Pietiläinen ilmoitti,
että nämä rahat riittävät kesäkuulle asti.
Mitäs me sitten tehdään loppuvuonna?
Tosin onhan tässä se puoli, että nykyisellä
palkkatukilaisten ohjauksella rahat riittävät
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kymmenen vuotta.
Miten tässä näin pääsi käymään? Missä
oli järki, kun muutoksia ja linjauksia tehtiin.
Ovatko TEM:n virkailijat ja päättäjät täysin
ymmärtämättömiä työllistävien järjestöjen
toiminnasta, vai onko tilanne niin, kuten
olemme järjestöissä pelänneet, että välityömarkkinoita ajetaan alas.
En ymmärrä, miksi välityömarkkinoilla
toimivia järjestöjä jatkuvasti rangaistaan
TEM:n taholta. Viime vuosina on todella
tuntunut, että päättäjät eivät ymmärrä sitä,
että järjestöt työllistäessään pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, samalla vahvistavat
heidän työkykyään ja työn hakemisen valmiuksia. Ainakin meillä työllistämisjaksoon
kaikille henkilöille kuuluu valmennusprosessi, jossa jokaisen henkilön koulutustarpeita, osaamisen kehittämistä sekä mahdollisuuksia pyrkiä avoimille markkinoille
vahvistetaan eri tavoilla. Laitetaan CV:t
kuntoon, tehdään korttikoulutuksia (esim.
työturvallisuuskortti), tehdään tutkinnon
osia ja oppisopimuksia. Avoimille markkinoille mennään Töihin-palvelun kautta,
johon meillä on hyvät yhteydet.

Katulähetyksen valmennustoiminta
Vuosi 2012 oli meillä erittäin voimakas
valmennuksen kehittämisen vuosi ja silloin
meidän valmennusprosessissamme oli
kaiken kaikkiaan 154 eri henkilöä.
Heistä eteenpäin työn yhteydessä pääsi:
• Avoimille työmarkkinoille 13
• koulutukseen 20
• oppisopimukseen 6
• Korttikoulutuksia toteutettiin kaikkiaan 145 henkilölle, joista jotkut hankkivat
useamman kortin.
• Tämän lisäksi toteutettiin useita sisäisiä
koulutuksia koskien työhaastattelutaitoja,
atk-taitoja, oppimisen erilaisuutta, jne.
• Kaikki tämä vahvistaa työntekijöiden
työnhakuvalmiuksia ja ne toteutetaan
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Jarmo Hakala mielipuuhassa Kirpputorin
kassalla.

työajalla.
Työllistäminen ja valmennus vaativat
työpaikkoja. Työpaikkojen pitää olla
sellaisia, että työtehtävät ovat aitoja ja
toimintaympäristö todellinen. Siksi järjestöillä pitää olla tuotannollista toimintaa,
jossa aidosti tehdään tuotannon töitä ja/tai
tuotetaan palveluja asiakkaille. Samalla tuotannollisella toiminnalla pyritään saamaan
toimintaan omavastuuosuutta, jota sitten
käytetään vuokriin, sähköön, autokuluihin,
työjohdon palkkoihin, jne. Eivät järjestötkään voi toimia pelkän palkkatuen turvin,
vaikka niin ehkä jossain ajatellaan. Palkkatuki kattaa vain osan työehtosopimuksen
määräämistä palkkakustannuksista.
Nyt tämä tuotannollinen työllistäminen
uhkaa loppua. Järjestöt eivät kerta kaikkiaan pysty suorittamaan tehtäväänsä uusilla palkkatukisäännöillä. Se ei vaan onnistu.
Palkkatuet pienenevät prosenttipohjaisilla
palkkatukiprosenteilla ja palkkatukeen
oikeutetut henkilöt eivät pitkän työttömyyden vuoksi usein ole enää työhön täysin
kykeneviä.
Ratkaisuksi varmaan tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan lisäämistä ja työn tekemistä näillä henkilöillä. Ei onnistu. Miten
saadaan palveluja ja tuotantoa (kirpputorin

Kirpputorin lajittelu on tärkeä työpaikka pitkäaikaistyöttömälle.

asiakaspalvelua, kuljetuksia) hoidettua
muutaman tunnin työssä olevilla kuntouttavilla henkilöillä. Kuka heitä ohjaa, kun
yhden palkkatukityöllistetyn tilalle pitäisi
ottaa kaksi kuntouttavaa? Mistä riittää
työohjaajat ja perehdyttäjät? Meillä Katulähetyksellä kuntouttava työtoiminta liittyy
työllistämiseen, osa palkkatukihenkilöistä
ohjaa kuntouttavan työn toimintaa yhdessä
vakituisen työntekijän kanssa. Myös kuntouttavan työtoiminnan tehtävät liittyvät
kokonaistyöllistämiseen. Jos se loppuu,
loppuu myös kuntouttavan työtoiminnan
ohjaus ja työmahdollisuudet. Tällä hetkellä
meillä on kuntouttavassa työtoiminnassa
73 eri henkilöä.
Me olemme kymmenen vuoden aikana
perustaneet kaksi uutta kirpputoria Jyväskylään ja työllistäneet niihin kaksi henkilöä
"kovalla rahalla", kuusi henkilöä palkkatuella ja yli kymmenen henkilöä kuntouttavaan työtoimintaan. Olemme tutkineet
uuden mallisen kirpparin avaamista, mutta
nyt sellainen ei ole mitenkään mahdollista.
Yleensäkään minkään uuden suunnittelu
ei ole enää mahdollista, päinvastoin, me
mietitään joidenkin toimintojen lopetta-

mista. Nythän me emme saa työntekijöitä,
emmekä varmaan tulevaisuudessakaan.

Mikä on järjestöjen tulevaisuus?
Aika heikolta näyttää. Olin viikolla palaverissa, jossa asioista hyvin perillä oleva
henkilö, jolla on yhteyksiä TEM:öön, sanoi: "Tulevaisuus näyttäisi olevan sellainen,
että palataan työkeskuksiin. Järjestöjen
työllistäminen ajetaan alas ja työttömät
ohjataan työkeskuksiin tekemään töitä.
Varmaankin kysymyksessä on kunnalliset
työkeskukset vanhaan malliin.
Siinäpä se autuus. Mihin katoaa työllistämisen rikkaus, järjestöjen usein riskilläkin
toteuttama innovatiivinen työtoiminta,
työllistämisen projektit, tuotannollinen
työtoiminta, palvelujen tuottaminen.

Mihin katoavat työllistävät
järjestöt?
Näitä kyselee Usko Hintikka, Jyväskylän Katulähetys ry, toiminnanjohtaja
järjestössä, joka aloitti toimintansa 1953.
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Runoja:
Häämatkalla
Keskellä päivän arkisten, Häihin kutsun myös minä saaden, Ne oli oppilas kavereiden.
En tyytynyt matkaan tavalliseen. Vaan lähdin reissuun liftaten. Tuli kuitenkin ilta myöhäinen. Näin
ollen häistä myöhästyen.
Joku siitäkin leikkiä laskien. Et kai omista häistä myöhästyen. Se olisi tapaus melkoinen. Ei vaipuisi
virtaan unhotuksen.
Jatkoin taasen matkaa liftaten. Ja Joensuun jälkeen jättäen. Mie Kiteelle matkaa suunnaten, oli kuski
kauppias kalojen.
Vaikkei tilanne ollut ylellinen, sain kokea ihmeisen elämyksen. Se Jesajan kirjaan liittyen. Ja minua
vahvasti puhutellen.
Se on kärsimystä Jeesuksen. Me katseemme hänestä kääntäen. Me hänen muotoaan kauhistuen.
Oli hänen tuskansa hirmuinen.
Hän siinä tuttava sairaiden. Myös mies suurten kipujen. Moneet häneen suhtautui halveksuen. Ei
häntä minään pitäen.
Me rientää saamme ristin juureen. Ja päätyä syntien tunnustukseen. Sekä verihaavojen puhdistukseen.
Ja voittavaan ylösnousemukseen.
On Jeesus mennyt taivaaseen. Puolessa meidän rukoillakseen. Sekä asuinsijan valmistaakseen. Ja
ilon ja riemun meille antaakseen.

Ystävyydestä
Mistä tunnet sä ystävän todellisen. Sä että saat hänehen luottamuksen. Joka pahoina päivinä muistaen. Vaikka kokisit jonkun sairauden.
Jos ystävä joskus sun pettäen. Epäluottamus lauseen tuottaen. On mielesi silloin tuskainen. Avautumista hänelle katuen.
Raamatussa esimerkki ystävyyden. Se sopisi meidänkin muistaen. Oli Daavidin ja Joonatanin. He
rakastivat mitä aidoimmin.
Se kesti yli aikojen vaikeiden. Jopa yli sodan melskeiden. Oli kuningas Saul vainoharhainen. Ja
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surmata Daavidia yrittäen.
Oli Daavidin itku tuskainen. Joonatanin sodassa menettäen. Hän Saulia myöskin itkien. Vaikka
tämä murheita tuottaen.
Daavid Joonatanin pojan palkiten. Joka molempia jalkoja ontuen. Sekä Daavidin eteen nöyrtyen. Itsensä halvaksi tuntien.
Hän kuninkaan pöydässä ruokaillen. Sai Saulin maaomaisuuden. Sekä Daavidin ystävyyden.
Myös hovin kunnioituksen. Me tahdomme tuntea Jeesuksen. Hän taivaan loiston jättäen. Ja
meitä kurjia armahtaen. Tuli maanpäälle kauheita tuskia kantaen.
Näin mekin syntimme tunnustaen. Ja veri tuottaa puhdistuksen. Näin vältämme vaivat kadotuksen. Ja taivaan riemuun pyrkien, ja ylistysvirttä veisaten.

Opiskelu muistoista
Psykologiaa opiskellen. Ja tietoja kartutellen. Keskellä savolaisten. Maisemien loistavien.
Opisto rannalla saimaan suuren. Kuntaan Sääminkiin kuuluen. Oli oppi siinä kristillinen. Ja
ilmapiiri vapauden. Oppilaita eripuolilta Suomen. Aina Israelia myöten. Hön Negevin erämaan
jättäen. Tuli tänne maahan Pohjoiseen.
Oli elämää parhaita vuosien. Myös seurassa nuorien uskovien. Sekä pyhästä kirjasta rakentuen.
Ja oppituntien kristillisten.
Tournierin kirjoista oppien. Hän tohtori oli sveitsiläinen. Myös uskoa tunnustaen. Hän esimerkein lukijaa lähestyen.
On rippi matkalla vapauteen. Kun lähestyy syntejä tunnustaen. Se ehka joskus on vaikeaakin.
Se armoa on Herran kuitenkin.
Oli Herramme matka tuskainen. Hän syntistä katsoi armahtaen. Maailman synnit kantaen.
Verensä kalliin vuodattaen.
Miksi lahja oma on harvojen. Ja niin harva kokee pelastuksen. Vaikka valtava rakkaus Jeesuksen. Jotta osamme olisi taivainen.
Me siellä saamme riemuiten. Ja ylistysvirttä veisaten.
Tämä valtava voitto Jeesuksen. On ilomme aihe iäinen.
Veikko Miettusen runoja, Rovaniemen Katulähetys
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