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Puheenjohtajan tervehdys

Sinikka Vilen

Joulutervehdys 
sinulle

Tänä jouluna haluan palauttaa Sinut 
tuttuakin tutumman , mutta aina yhtä 
arvokkaan ja ajankohtaisen sanoman 
äärelle.  Maailmalla kuohuu lähellä ja 
kaukana.  Mutta tämä sanoma, sen 
kuuleminen ja lukeminen hiljentää 
aina.  Missä tätä tänä jouluna luetkin, 
omalla mukavalla sohvallasi tai kiven 
sisällä, olet kuitenkin joulun ytimen 
äärellä.

Jouluevankeliumi  (Luuk. 2:1 – 20) 
1. Ja tapahtui niinä päivinä, että 

keisari Augustukselta kävi käsky, että 
kaikki maailma oli verolle pantava. 

2. Tämä verollepano oli ensimmäi-
nen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa 
Syyrian maaherrana. 

3. Ja kaikki menivät verolle pantavik-
si, kukin omaan kaupunkiinsa. 

4. Niin Joosefkin lähti Galileasta, 
Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, 
Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on 
Beetlehem, hän kun oli Daavidin huo-
netta ja sukua, 

5. verolle pantavaksi Marian, kihlat-
tunsa, kanssa, joka oli raskaana. 

6. Niin tapahtui heidän siellä olles-
saan, että Marian synnyttämisen aika 
tuli. 

7. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, 
ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, 
koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 

8. Ja sillä seudulla oli paimenia 
kedolla vartioimassa yöllä laumaan-
sa. 

9. Niin heidän edessään seisoi 
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus 
loisti heidän ympärillään, ja he pel-
jästyivät suuresti. 

10. Mutta enkeli sanoi heille: 
"Älkää peljätkö; sillä katso, minä 
ilmoitan teille suuren ilon, joka on 
tuleva kaikelle kansalle: 

11. teille on tänä päivänä syn-
tynyt Vapahtaja, joka on Kristus, 
Herra, Daavidin kaupungissa. 

12. Ja tämä on teille merkkinä: te 
löydätte lapsen kapaloituna ja sei-
messä makaamassa." 

13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa 
suuri joukko taivaallista sotaväkeä, 
ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 

14. "Kunnia Jumalalle korkeuk-
sissa, ja maassa rauha ihmisten 
kesken, joita kohtaan hänellä on 
hyvä tahto!" 

15. Ja kun enkelit olivat menneet 
paimenten luota taivaaseen, niin 
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nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme 
nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä 
on tapahtunut ja minkä Herra meille 
ilmoitti". 

16. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät 
Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi 
seimessä. 

17. Ja kun he tämän olivat nähneet, 
ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu 
heille tästä lapsesta. 

18. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmet-
telivät sitä, mitä paimenet heille puhui-
vat. 

19. Mutta Maria kätki kaikki nämä sa-
nat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. 

20. Ja paimenet palasivat kiittäen ja 
ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat 
kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin 
heille oli puhuttu. 

  Jos Sinusta tuntuu, ettet tiedä mi-
ten muistaa ystäviäsi tai läheisiäsi tänä 
jouluna, niin laita tämä teksti kiertoon 
ja anna se vaikkapa lahjaksi tavalla tai 
toisella.

Siunausta jouluusi ja alkavalle uudel-
le vuodelle 2016

Sinikka Vilén
Puheenjohtaja

Kokouskutsu
SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO ry:n
YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS

pidetään  Talvipäivien 2016 yhteydessä
Lauantaina 20.2.2016 klo  9.30.  Kiponniemen toimintakeskuksessa,
Kiponniementie 84  441940  Vesanka

ASIAT:
- SUOMEN KATULÄHETYSLIITO ry:n puheenjohtajan valinta                

vuodelle 2016 alkaen 20.2.2016 
- Tarvittaessa hallituksen kokoonpanon päivitys
- Muut mahdollisesti esiintuvelvat asiat
 
 MUISTATHAN ÄÄNESTYSVALTAKIRJAN!!!!!!!!!
                                                          Tampereella 13.12.2015
                               Hallitus psta Sinikka Vilén, puheenjohtaja
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Katulähetysliiton strategia eli työnäky 
ja keinot sen toteuttamiseen

Missio: Pelastus-sanoman vieminen kaikille ihmisille, niin ettei mikään ihmisen elämään liittyvä 
alue olisi sille vierasta (sovitus/armo). Tulla todeksi suhteessa Jumalaan sekä toisiin ihmisiin.

Katulähetyksen työnäyn ytimenä ovat julistus, joka palvelee yhteistä päämäärää tässä ajassa ja 
ikuisesti sekä palvelu, jonka kautta ihminen tulee täydeksi ja todeksi kokonaisuutena. Nämä 
kaksi ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, mutta kuitenkin sekoittumatta niin, että julistus 
opettaa palvelua toimimaan oikein ja palvelu opettaa julistusta kohtaamaan ihmisen.

Mihin me uskomme? Kunnioitamme kaikkia kristillisiä suuntauksia, jotka turvautuvat uskon-
tunnustukseen.
• erityispiireinä on arkisuus, kadunläheisyys ja henkilökohtaisuus
• uskoa voi ilmaista monilla eri tavoilla 
Miten olemme? Liiton/ yhdistysten/ihmisten suhteenhoito
• turvataan liiton ja jäsenistön vuoropuhelu/keskusteluyhteys 
• turvataan keskusteluyhteys liiton ja jäsenyhdistysten välillä
• kehitetään tiedottamista ja tiedonkulkua yhdistyksille ja jäsenille 
• tuetaan ja kannustetaan yhdistyksiä huolehtimaan jäsenistöstään 
Miten toimimme? Ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset ja niiden luomat haasteet
• Lähivuosien haasteista strategiatyöskentelyssä hallituksen keskusteluissa on noussut mm. 
taloudellisten epätasa-arvon kasvaminen, päihteidenkäytön ja katuelämän muuttuminen sekä 
vankeusmuutokset. 

Uuden puheenjohtajan valinta
Katulähetysliiton puheenjohtaja valitaan poikkeuksellisesti talvipäivillä 20.2.2016. Hallitus 

on strategiatyöskentelyssään pohtinut ja pureutunut Katulähetysliiton tuleviin haasteisiin ja 
niihin tarpeisiin, joita liitolla on myös puheenjohtajan valinnassa. 

Puheenjohtajan tehtävä on haastavaa ja vaativaa vapaaehtoistyön luonteista toimintaa, joka 
vaatii tekijältään useita viikkotyötunteja vuodessa.  Ehdolle asettaminen tapahtuu jäsenistön 
sekä paikallisyhdistysten kautta. Äänioikeus talvipäivillä on niillä jäsenillä, jotka jäsenyhdistykset 
ja -seurakunnat ovat valtuuttaneet. (jäsenseurakunnan jäsenmäärä alle 10.000 -> enintään 10 
edustajaa, yli 10 000 -> enintään 15 edustajaa, jäsenyhdistyksen jäsenmäärä alle 50 -> enintään 
10 edustajaa, yli 50 -> enintään 15 edustajaa)

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hallituksen johtaminen, yhteydenpito jäsenjärjestöi-
hin sekä yhteistyökumppaneihin, kesä-ja talvipäivien valmistelu yhteistyössä hallituksen sekä 
vuorossa olevan järjestäjä tahon kanssa ja niihin osallistuminen, rengas-lehden ja kotisivujen 
hoito yhdessä niihin valittujen työryhmien kanssa. 

Puheenjohtajalta odotetaan paitsi halua, myös kiinnostusta ja innostusta sekä sitoutumista 
tehtävään. Hänellä tulee olla tuntemus katulähetys-/järjestötoiminnasta ja sen luonteesta 
sekä halu luoda uutta katulähetyksen arvoja kunnioittaen. Johtaja ei ole yksin, vaan hänellä on 
tukenaan jäsenistön valitsema hallitus ja hänet valinneen kentän väen tuki.

     Terveisin katulähetysliiton hallitus
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Tervetuloa 
Jyväskylään
 

Suomi on yhdistysten maa. Yhdistykset syntyvät kansalaisten aktiivisuudesta ja 
halusta vaikuttaa ja osallistua, tehdä myös hyvää ja hyödyllistä. Vaikka yhdistysten 
toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen, yhä useampien yhdistysten vaativat 
tehtävät edellyttävät myös ammattilaisten työpanosta.

 Jyväskylän Katulähetys ry on rakentanut kaupungissamme hyvinvointia jo 70 vuoden 
ajan. Yhdistyksestä on kehittynyt monipuolinen toimija, joka tarjoaa palveluita juuri 
niille kaupunkilaisille, jotka apua eniten tarvitsevat. Syrjäytymisvaarassa olevat tai jo 
syrjäytyneet päihdeongelmaiset, vankilasta vapautuneet, ahdingossa olevat nuoret ja 
työttömät ovat Katulähetyksen asiakaskuntaa.

 Jyväskylän kaupungin tehtävä on huolehtia kaikista ja erityisesti elämässään vaikeuk-
siin joutuneista asukkaistaan. Tässä tehtävässä Jyväskylän Katulähetys ry on kaupungin 
tärkeä yhteiskumppani ja merkittävä palvelujen tuottaja.

 Lämmin kiitos kaikille ympäri Suomea Katulähetyksen toiminnassa mukana oleville.
Tervetuloa Katulähetysliiton helmikuisille talvipäiville Jyväskylään viettämään an-

toisia päiviä ja myös virkistymään.
         Timo Koivisto

kaupunginjohtaja
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Katulähetyksen Talvipäivät Jyväskylässä 19.-21.2.2016

Timo Koivisto
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Rohkeasti 
hengellinen 
ja reilusti 
välittävä

Toivotan kaikille Katulähetyksen talvipäiville osallistuville rohkean hengellisyyden ja 
reilun välittämisen kokemuksia kaupungissamme. Jyväkylän luterilaisen seurakunnan 
tunnuslauseena ovat juuri nuo sanat "Rohkeasti hengellinen ja reilusti välittävä". Uskon, 
että tämä ilmaisu kiteyttää paljon siitä, mitä Katulähetyksessä toteutuu niin Jyväskyläs-
sä kuin muualla maassamme. Tehtävämme on rakastaa ja välittää lähimmäisistämme 
ja voimaa tähän tehtävään saamme ammentaa uskosta Jumalaan ja Vapahtajaamme 
Jeesukseen Kristukseen. Hänen kruununsa oli orjantappura. Hänen rakkauteensa ja 
ristiinsä perustuu Talvipäivien tunnus: "kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus".

Tervetuloa erityisesti te muualta saapuvat saamaan osaksenne sitä vieraanvaraisuutta, 
jota paikalliset vastuunkantajat parhaansa mukaan tarjoavat. Teitä paikallisia Katulähe-
tyksen työssä mukana olevia ja kaikkia juhlajärjestelyihin osallistuvia haluan rohkaista 
tutuilla heprealaiskirjeen sanoilla: "Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä 
jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä". Juuri vieraanvaraisuus 
niin juhlassa kuin arjessa, päivällä ja yöllä, on reilua välittämistä. 

Jyväskylän Katulähetys on tiiviissä yhteydessä paikallisiin kristillisiin seurakuntiin 
osoittanut vieraanvaraisuutta jo 70 vuoden ajan. Kiitos tästä työstä ja myös kaikilla 
muilla paikkakunnilla toteutuvasta Katulähetyksen toiminnasta. Jumala siunatkoon 
työtänne ja Jyväskylän Talvipäivät. 

Arto Viitala
Kirkkoherra

Jyväskylän seurakunta 

Katulähetyksen Talvipäivät Jyväskylässä 19.-21.2.2016

Arto Viitala
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"Kaiken kruunuksi 
tulkoon rakkaus Kol 3:14"

Katulähetyksen Talvipäivät Jyväskylässä 19.-21.2.2016

OHJELMA
Perjantai 19.2. 
klo 14 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
klo 15 Opetustuokio 1 Petri Välimäki,      Opetustuokio 2 Petri Välimäki
klo 17 Päivällinen
klo 18 Aloitusjuhla 
 musiikki   Kenneth Karppinen 
 puhe  Marika Visakorpi   kaupungin edustaja
   Arto Viitala  kirkkoherra
   Sinikka Vilen  Katulähetysliiton pj.
   Pekka Arposuo  Katulähetysliiton vpj.
   Pertti Räty  Toimintakeskuksen johtaja
klo 20 Iltapala               Saunat

Lauantai 20.2.
klo 8 Aamupala
klo 9 Aamunavaus  Erkki Keski-Lusa 
klo 9.30 Ylimääräinen jäsenkokous
klo 10.30 Kentän kuulumiset
klo 11.30 Ruokailu
klo 13 Opetustuokio 3 Petri Välimäki
klo 14 Lauluhetki  Kenneth Karppinen
klo 14.30 Kahvi
klo 15 Opetustuokio 4 Petri Välimäki
 Opetustuokio 5 Petri Välimäki
klo 17 Päivällinen  
klo 18 Iltavesper  Kahden maan kansalaiset
klo 20 Iltapala               Saunat

Sunnuntai 21.2.
klo 8 Aamupala
klo 8.45 Aamunavaus  Usko Hintikka
klo 9.30 Lähtö Jyväskylään
klo 10 Jumalanpalvelus 
klo 12 Lounas
klo 13 Päätöstilaisuus
klo 13.45 Lähtökahvit
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Jyväskylän talvipäivillä messussa 
su 21.2.2016 siunattavat uudet 
katulähetystyöntekijät
ilmoitetaan 5.2.2016 mennessä.  

Kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus
Katulähetyksen  TALVIPÄIVÄT
Jyväskylässä, Kiponniemessä  19 – 21.2.2016

Kiponniemen toimintakeskuksessa (http://www.kiponniemi.fi)
Kiponniementie 84 (Jyväskylän keskustasta Keuruun suuntaan noin 15 km. 
Ajo-ohje  Kiponniemen www-sivuilla)

ILMOITTAUTUMINEN JA MAJOITUSVARAUKSET
Ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset 10.2. mennessä suoraan Kiponniemen 
toimintakeskukseen
puh. (010) 3288 041 tai 040-772 2844, sähköpostitse kiponniemi@svk.fi
Toimisto auki ma - pe klo 10 - 15 
(Myös erikoisruokavalioita koskevat toivomukset ja tiedustelut)

HINNAT
Osallistuminen, ruoka ja majoitus (pe la su) 110 €, (pe la) tai (la su) 75 €
lomamökeissä 95 € (WC toisessa rakennuksessa), (pe la) tai (la su) 70 €
(Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät hintoihin)
Osallistuminen ja ruoka ilman majoitusta 85 € (pe 20 €, la 40 €, su 25 €)
Laskutuksen hoitaa Kiponniemen toimintakeskus

Ohjelma myös Katulähetysliiton www-sivuilla

Päivien järjestäjä: Jyväskylän Katulähetys ry (www.jklkl.fi)
Yhteyshenkilö: Markku Leinonen, markku.leinonen@jklkl.fi, 044 752 1609 

Katulähetyksen Talvipäivät Jyväskylässä 19.-21.2.2016

Kiponniemen toimintakeskus
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Runoja

Joulun lahja 
Ihmisen lailla syntynyt naisesta

Tullut taivaasta tuoden lupauksen:
hiljaisuuteen ja rauhaan kätken sydämenne
mielenne avarran Joulun sanomaan
 
Tähän lupaukseen on Vapahtajamme syntynyt
miksi emme kokoontuisi juhlimaan Jumalan kal-
leinta lahjaa?
 
Me tulemme tuntemaan 
rakkauden ja tahdomme pyrkiä hyvään 
ja oikeaan;
itsemme ja lähimmäisen rakkauteen
aina yhä uuteen mahdollisuuteen
 
Saamme alkaa alusta
jokainen päivä on lahja ja anteeksianto,
tämän saat muistaa myös yksinäisyydessä
 
Hän luo uutta, joka kätketty on jokaiseen
arkiseen päivään, sen pienen pieniin hetkiin 
 
Vallan ja loiston asemasta 
sydämen hiljaisuus puhuu kiireetöntä kohtaamista,
itsemme ja toinen toistemme kanssa
 
Olemme löytäneet toisemme tähän hetkeen,
on Joulun aika, aika tulevaisuuteen
 
Joulussa on sanomaa jota kaikkea ei 
voi sanoin koskettaa,
vain sisimmässä aavistaa:
Se on tunto Jumalan tulosta ihmiseksi
ja mikä parasta Hän tietää tiemme
 
Ei ole vain sinä ja minä, on me
Lähimmäisemme tässä hetkessä ja kauempana,
hekin ovat kätkettyinä rakkauteen
 

Uskomme vapauteen kaikesta 
mikä inhimillisesti rajoittaa,
sillä anteeksianto jää kaiken jälkeen
 
Hiljaisuuden salaisuudessa
siinä yksinäisyydessä
Hän valvoo vierelläsi 
jokaiseen uuteen aamuun
 
Päivän askareisiin Hän lähtee kanssasi,
sen jokaiseen toimeen kuin vain olemiseen
 
Kun epäilemme yhä uudelleen, 
kun väsymme,
Hän tarjoaa levon jota tarvitsemme
 
Hän kanssamme on myös ilossa,
hyväntahtoisuus on lähtöisin Jumalasta
 
Hän tahtoo parastasi
sitäkin jota aina et hyväksyisi
 
Haavoillaan Hän haavasi peittää
 
Saat olla rakastettu,
syyllisyydestä syliin nostettu
 
Meille on annettu tulevaisuus ja toivo
Nyt ja aina

Anne Ruotsalainen, Kuopio
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Olen Tuomo Rinne ja haluan tässä artikke-
lissa kuvata avoimesti lapsuudessa alkanutta 
päihteiden käyttöäni; menetyksiä, ihmissuhtei-
den katkeamisia, asunnottomuutta, asumisyk-
siköissä kiertämistä. Mutta kaikesta huolimatta 
voin kertoa myös välittämisen kokemuksista, 
onnistumisista ja uusista mahdollisuuksista 
sekä vastuusta, joita olen saanut Jyväskylän 
Katulähetyksen tuetun asumisen piirissä. 
Vihdoin avautuu elämä isolla E:llä. Saan kokea 
päihdekierteen katkeavan. 

Lapsuus

Elämme 1990 lukua, jolloin kaikki alkoi. Olin 
tuolloin ylittänyt juuri vaahtosammuttimen 
koon. Elin lapsuuttani vanhalla opilla, sillä 
isäni ja äitini olivat juuri eronneet. Isoisäni ja 
isoäitini, jotka olivat sodan kokeneet, kasvatti-
vat minua. Elin lapsuuteni hyvin ankarassa ja 
pelon valtaamassa tunnelmassa. Sulkeuduin ja 
kovetin itseni, jotta voisin jatkaa elämääni. Kä-
vin psykologilla puolen vuoden ajan, mutta olin 
edelleen hyvin sulkeutunut. Äitini kävi töissä ja 
minä vietin aikaani töitä tehden maaseudulla. 
Sukuni on hyvin laaja ja sukuni ei koskaan 
hyväksynyt isääni.

Alkoholi näyttäytyy suvussani suuressa 
roolissa. Heinätalkoot olivat juomatalkoot ja 
talkoot johtivat yleensä erimielisyyksiin. Olles-
sani seitsemänvuotias join ensi humalan kotite-
koisesta sahdista. Äitini jäi työttömäksi laman 
aikaan ja aloitti joka päiväisen juomisen. Siihen 
aikaan äidillä oli mies, joka joi viikonloppuisin 
ja minä aloitin myös viikonloppujuomisen. 
Isäpuoleni kyllästyi minuun, kun välimme 
olivat riitaisat humalassa. Äitini hommasi toi-
sen asunnon kun emme mahtuneet isäpuolen 
kanssa saman katonalle. Tässä vaiheessa lähdin 
etsimään oikeaa isääni. 

Sain isääni yhteyden pienen etsinnän jälkeen 

Todistus

Pelastus Jumalan armosta!

ja sovin nopeasti tapaamisen hänen kanssaan. 
Tavattuani isän selvisi, että hän on alkoholisoi-
tunut ja linnoja kiertänyt mies. Minun ja isäni 
välit lämpenivät todella nopeasti ja piakkoin 
muutinkin jo isäni luokse asumaan. Tähän saak-
ka olin ollut koulukiusattu ja syrjäytynyt nuori. 

Isäni hommasi minulle hieman töitä firmas-
taan missä itse oli töissä. Kävin rinnalla myös 
yläasteen läpi. Aloin juomaan viikolla ja minulle 
syntyi pitkiä juomaputkia. Olin aiemmin teh-
nyt jo tuttavuutta virkavallan kanssa ja nyt se 
tuttavuus lisääntyi. 

Tässä vaiheessa oma sukuni haukkui minut 
mustalampaaksi, koska en ollut menestyvä 
uranuurtaja. Lopulta päätin muuttaa äitini luok-
se, koska kuulin äitini lopettaneen juomisen. 
Äitini kuitenkin ratkesi juomaan ja minä join 
myös. Katsoin paremmaksi pakata tavarani ja 
muuttaa Jyväskylään. 

Nuoruus

Viina ohjasi elämääni usean vuoden ajan ja 
tunsin kuinka elämäni valuu hukkaan. Olin si-

Tuomo Rinne
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säänpäin kääntynyt ihminen, eikä minulla ollut 
kiinnepistettä elämässäni. Sieluni oli ostettu 
vihollisen käytettäväksi. Pelkotiloja minulla oli 
monenlaisia ja toimin massan mukana. Sain 
kokea useita epäonnistumisia ja rypeä pohja-
mudassa. Ei ollut ainuttakaan kuuntelijaa, paitsi 
ymmärtäjiä silloin kun oli vara juottaa heitä. 
Sisimmässäni olin rikkinäinen ja epäonnistunut 
jokaisessa asiassa. Välini olivat rikki jokaiseen 
suuntaan. 

Yritin monesti aloittaa elämän uudelleen 
selvin päin, mutta jokainen yritys epäonnistui. 
Alkoholiriippuvuus oli kahlinnut minut todella 
vahvasti. Minulla oli muutamia seurustelusuh-
teita, jotka katkesivat liialliseen alkoholin 
käyttööni. Virkavalta tuli hyvin tutuksi minul-
le, koska humalassa tuli tehtyä monenlaisia 
hölmöyksiä. 

Olin kiertänyt useita Katulähetyksen yksiköi-
tä Jyväskylässä. Olin menettänyt monta asuntoa 
päihteiden käytölläni. Olin ajanut elämäni 
siihen pisteeseen, ettei ollut asiaa mihinkään 
katulähetyksen yksikköön. Syksykin oli todella 
kylmää aikaa ja toivottomana kuljin alimmalla 
portaalla, josta ylösnouseminen oli vaikeaa. 

Elämäni tuntui hyvin toivottomalta ja yh-
den kerran asunnottomana ollessani päätin 
rukoilla ja se rukous oli pelastuksen rukous. 
Sain rukousvastauksen parin viikon päästä 
rukouksesta ja se oli selvä merkki minulle. Sain 
asunnon Katulähetykseltä, vaikka käytännössä 
minulla oli kielto päällä. 

Katulähetyksen työntekijä kysyi, mikä sinut 
pelastaa eroon päihteistä. Vastaukseni oli hyvin 
lyhyt ja ytimekäs: usko pelastaa minut. Tein 
yhden toivomuksen työntekijälle ja se toivomus 
oli, että yksikössä olisi enemmän hengellistä ta-
pahtumaa. Siitä päivästä alkaen siinä yksikössä 
alkoi joka aamu olemaan raamattupiiri, jossa 
toimin myös ryhmän vetäjänä. 

Hengellinen herääminen

Sain kokea hengellisen heräämisen, joka 
alkoi muuttaa minua. Sain kokea rakkautta 
ja hyväksyntää omana itsenäni. Sain tuntea 

kuinka pelko ja ahdistus katosivat elämästäni 
ja tunsin vapauden ensimmäistä kertaa. Va-
pauduin synnin orjuudesta ja häpeästä, joita 
olin kantanut mukana useiden vuosien ajan. 
Vapauduin pelon aiheuttamista tunteista ja 
kaikesta sisäänpäin kääntyneisyydestä. Vapau-
duin tupakka ja alkoholiriippuvuudesta. Opin 
rakastamaan lähimmäistäni ja sydämeni alkoi 
janota toisten auttamista. Tein vapaaehtoistyötä 
Katulähetyksellä ja moni ihminen halusi avata 
sydäntään minulle. Tykkäsin jutella ja kuunnella 
asukkaiden juttuja ja autoin, jos vaan pystyin 
auttamaan. Kohtasin monenlaisia ihmisiä ja 
jokaisella kohtaamallani ihmisellä on paikka sy-
dämessäni. Olen menettänyt elämässäni paljon, 
mutta silti olen hyvin tyytyväinen nykyiseen 
tilanteeseen. Olen onneksi saanut nöyrtyä, jotta 
heräsin todellisuuteen. 

Nopeasti hengellisen heräämisen jälkeen 
näin unen, joka toistui useana yönä peräkkäin. 
Olin tässä unessa eksynyt pimeään metsään, 
josta en löytänyt pois. Sitten näin valokeilan. 
Valokeilan päästä kuului ääni, seuraa tätä tietä. 
Jos lankeat, sinut nostetaan. Vaikken tuolloin 
tuntenut Raamattua, tiesin että sanoma on 
Raamatusta. Koin vahvan tunteen, että Jumala 
kutsuu minua tekemään uskon ratkaisun. Otin 
lopulta rohkean hypyn tuntemattomaan ja 
lähestyin seurakuntaa. 

Seurakunnan pastori oli vähintäänkin yhtä 
hämmästynyt kuin minä siitä, että haluan 
liittyä seurakuntaan ja lähteä seuraamaan Jee-
susta. Kerroin pastorille elämäni ongelmista 
ja tunteistani. Kastetilaisuus oli jo lähellä ja 
tunsin elämässäni, että tämä on oikea ratkaisu. 
Ilmoitin kastetilaisuudesta isälleni, että olen te-
kemässä uskon ratkaisun ja lähden seuraamaan 
Jeesusta. Isäni ei innostunut tapahtumasta 
laisinkaan, vaan alkoi halveksimaan minua. 

Silloin aloin tehdä valintaa, kumpi on tär-
keämpi isäni vai Jeesus. Jeesus oli tärkeämpi 
minulle. Kastetilaisuuden jälkeen en ole ollut 
isäni kanssa tekemisissä. Olen yrittänyt soittaa 
ja lähettää viestejä ja lähettänyt syntymäpäivä 
ja isänpäivä kortteja, mutta vastauksia en ole 
saanut häneltä. 
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Yksiköstä itsenäiseen elämään

Olin viettänyt raitista elämää puolitoista 
vuotta Katulähetyksen tuetussa asumisyksi-
kössä, kunnes sitten halusin lähteä asumaan 
itsenäisesti. Ensiksi muutin kevyen tuen asu-
misyksikköön Kuiville Pyrkivien Tuelle. Siellä 
vietin elämästäni melkein vuoden ja tämän 
vuoden aikana tapahtui paljon muutoksia 
minun elämässäni. 

Kävin aktiivisesti kotiseurakunnassani ja 
olin mukana aktiivisesti kaikessa seurakunnan 
vapaaehtoistyössä. Sain kasvaa ja vahvistua 
seurakunnassa, kunnes kävi niin, että yksi 
nainen astui elämääni. Tämä kaikki tapahtui 
kuin varkain, sillä en ollut ajatellut löytäväni 
kumppania seurakunnasta. 

Tutustuminen oli helppoa, sillä tämä nainen 
tunnisti minut vuosien varrelta. Hän oli ollut 
joskus opiskeluharjoittelussa yksikössä, jossa 
asuin, mutta hän ei vaan muistanut nimeäni. 
Minä olin lähtenyt kokouksesta kotia kohti 
menevälle linja-autopysäkille, kunnes tämä 
nainen ajaa siihen pysäkille autolla ja kysyy 

tulenko kyydillä kotiin. Olin hämilläni kuka tämä 
nainen oli, mutta muistin melkein heti hänet, kun 
hän vähän vihjasi minua mistä tiedämme toisemme. 
Tästä alkoi tutustuminen toisiimme. 

Nykytilanne

Tutustuimme rauhassa toisiimme ja kävimme 
pastorinkin juttusilla kotiseurakunnassamme. 
Myöhemmin menimme kihloihin ja siitä jatkoimme 
naimisiin. Tänä päivänä asumme yhteisessä vuok-
ra-asunnossa ja käymme aktiivisesti seurakunnassa. 
Opiskelen oppisopimuksella päihdetyön ammat-
titutkintoa, koska koen kutsumusta päihdealalle. 
Olen velkaneuvonnassa sovittelemassa vanhoja 
erääntyneitä maksuja. Näin Jumala voi muuttaa 
epätoivoisesta tapauksesta aivan uuden luomuksen. 

Siunausta kaikille lukijoille ja yhteistyökump-
paneille!

TUOMO RINNE

Jyväskylän Katulähetyksen 
tuetun asumisen yksiköitä.
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Kokkolasta kuuluu
Kokkolan seurakuntayhtymän Katulähe-

tyksen vuosi on taas toiminnan täyteinen. 
Tapahtumia ja ryhmiä riittää joka viikolle, kai-
kille avoimesta kahvilasta hengellistenlaulujen 
karaokeen ja neljä kertaa vuodessa oleviin 
sana-ja rukousiltoihin.  

Kesän pihaillat ovat ominta katulähetystyötä 
ja toimintaa. Silloin otamme mukaan grillin, 
makkarat ja kahvit ja lähdemme juttelemaan, 
laulamaan ja lukemaan sinne, missä tarve on 
suurin. Jokainen aito kohtaaminen lämmittää 
sydäntä. Valitettavasti suomen suvi on kovin 
lyhyt ja jokaiseen vaaditaan säävaraus. Tänä 
kesänä kelit olivat kuitenkin suosiollisia ja 
kaikki kuusi iltaa saatiin pidettyä.

Suolana sokerissa tänä vuonna oli konsertti, 
jonka saimme järjestää nyt toisen kerran Kok-

kolan kirkossa, jo lähes perinne siis. Ihminen, 
OMG, Tuhlaajapoika Koskentien Nesteellä 
sekä Haudankaivajan blues jäivät soimaan kuu-
lijan korvaan. Konsertti oli ilmainen, katulähe-
tyshengen mukainen siis, ja lopussa kerättiin 
kolehti alueemme katulähetystyön hyväksi. 

Vuotemme huipentuu joulukuussa olevaan 
yhteiseen juhlaan, jossa saamme kuulla joulue-
vankeliumin ihmeellisen sanoman sekä laulaa 
ja jakaa yhdessä jouluisen aterian. Vapaaeh-
toisten merkitys tilaisuuksien ideoinnissa ja 
toteuttamisessa on suuressa arvossa, siitä kiitos 
heille. Jokainen rohkea, lähimmäistä rakastava 
lämmin avoin syli on tervetullut voimavara 
joukossamme. 

Tästä on hyvä jatkaa….rakkaudessa Kris-
tuksen!

Viis papeista konsertoi Kokkolan kirkossa 10.10 2015. Konsertissa lauloi myös meidän 
oma katulähetyskööri Bäggärinpojat.
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Ehjimmät meistä on sirpaleista 
tehty. Naisten leirillä asiaa kä-
siteltiin monella eri tavalla.

Turun kesäpäivillä nautittiin, paitsi 
hienosta ilmasta, niin myös väkevästä 
sanasta .

Porinatupa-kahvila on auki kaksi kertaa vii-
kossa. Paikka on matalan kynnyksen paikka, 
jonne jokaisen on helppo tulla, juuri sellaisena 
kuin on.

Hengellisten laulujen karaokeillat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Miesten leirillä otetaan mittaa toisesta, niin maalla kuin vesillä.
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