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Pääkirjoitus & Joulutervehdys
Joulun lähestyessä mielen valtaa ajatus,
kuinka monelta Joulun sanoma ja Joulun
Herra, Jeesus Kristus on täysin hukassa.
Jeesus hukkuu kaiken touhuamisen ja
tavaran paljouden varjoon. Maria asettui
istumaan Jeesuksen jalkojen juureen ja
kuunteli hänen puhettansa Martan moittiessa Mariaa Jeesus sanoi:” Martta, Martta
moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet,
mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa.
Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä
ei oteta pois.” Voi jos mekin pystyisimme
hiljentymään ja kuuntelemaan mitä Jeesus
tahtoo meille itse kullekin puhua. Kunpa
Jeesus, jonka syntymää saamme juhlia tänäkin jouluna, saisi vallata monet sydämet
taas uudelleen tai vaikka aivan ensikerran.
Siunausta meidän kaikkien Jouluun.
Pekka Arposuo
SKLL:n puheenjohtaja

ONNEKSI OLKOON !
(Julkaistu Rengas-Lehdessä 4/2005)
Oletpa onnellinen ihminen, sillä sinulle
sanotaan: ” Teille on tänä päivänä syntynyt
Vapahtaja, joka on Kristus Herra.”
Ajattele, näin arvokas olet Jumalan silmissä. Me emme ole pieniä, emme, vaan
olemme niin valtavan suuria, että Jumala
lähetti Poikansa Vapahtajaksi.
”Teille on syntynyt” osoittaa Jumalan
tarkkanäköisyyttä. Hän näkee ihmisen
karun pinnan alle. Siellä on aitoa kultaa.
Hän näkee sinussa oman kuvansa. Luodessaan ihmisen Hän sanoi: ”Tehkäämme
ihminen omaksi kuvaksemme muotomme
mukaan.” Tosin tämä Jumalan kuva on
meissä turmeltunut. Synti on tämän syy.
Mutta siksi juuri tarvitsemmekin Joulua.
Juuri siksi meille kuuluu Joulun sanoma:”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus Herra.” Syntisten
Vapahtaja tuli syntisten luo.

Onnelliset me syntiset, sillä nyt meillä on
oma Vapahtaja Jeesus, joka tuli meitä varten, ei tuomitakseen, vaan vapauttaakseen
meidät armahdettuina syntisinä Jumalan
lapsiksi. ”Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen
elämä.”
Rakas ystävä! Ole hyvä ja ota Raamattu
esiin. Lue Jouluevankeliumi Luukkaan
evankeliumista 2. luvusta. Nauti ja iloitse,
sillä Jeesus on sinun ja sinä Hänen.
Onneksi olkoon! Jeesuksessa sinulla on
oikea Joulu.
Mattipappi Vuolanne, Pori
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Meidän kaikkien Tampere
Tampere on viime aikoina saanut paljon
julkisuutta valtakunnallisessa mediassa.
Milloin puheenaiheena on ollut ratikka,
milloin kaupungin tiukka taloudellinen
tilanne, milloin Kansi ja Areena tai työllisyyskokeilu. Arjen Tampereesta on
ollut vähemmän puhetta. Siitä, mikä pitää
alati kasvavan kaupungin koossa ja tekee
elämästä niin arjessa kuin juhlassa merkityksellisen.
Tampereen visiona on olla kestävästi
kasvava, inhimillinen kaupunki. Vision
toteutumiseksi tarvitaan ns. sosiaalista
liimaa. Tämä yhteiskuntaa koossa pitävä
liima syntyy kohtaamisista ja niiden kautta
kertyvästä luottamuksesta. Siksi en voi
liiaksi korostaa sitä merkitystä, joka yhdistystoiminnalla on siinä, että Tampere
strategiansa mukaisesti on Sinulle paras
- nyt ja huomenna.
Yhteiskunnan suuret muutokset koskettavat meistä jokaista. Tämän päivän suuri
kysymys erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta on sote- ja maakuntauudistus ja sen vaikutukset tamperelaisten
palveluihin.
Nähtäväksi jää, toteutuuko uudistus
suunnitelman mukaisesti. On kuitenkin
muistettava, että kävi niin tai näin, yhä
monimutkaisempi aika vaatii yhä enemmän
yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista.
Globaalien ongelmien ratkominen vaatii
paitsi globaalia päätöksentekoa myös yhä
vahvempaa lähidemokratiaa. Tässä on
Tampereenkin mahdollisuus.
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Tampere on kaupunki, joka kerran
rakennettiin kosken rannalle, mutta on
jo moneen kertaan uudistanut itsensä ja
elinkeinonsa. Tampereen historian kerrokset kulkevat katukuvassa sekä ihmisten
tavoissa ja kokemuksissa. Näitä tarinoita
on syytä tulevaisuudessakin vaalia ja pitää
huolta siitä, että kullakin ihmisellä on yhteisö, jossa kertoa oma tarinansa.
Lauri Lyly
pormestari

Sydämeeni joulun teen

Terttu Haikka & Aitolahden vanha kirkko
Kuva kirkosta: Aava Anttinen
”Hei tän mä osaan”, innostuu nuori mies pubi-illan Kauneimmissa joululauluissa. Ja kohta
laulu kaikuu voimallisena: ”Tulkoon toivo kansoille
maan, pääskööt vangit vankiloistaan. Uskon siemen
nouskoon pintaan. Olkoon rauha loppumaton.”
Pappi liikuttuu: tämä on tärkeää, tämä yhdistää
meitä juuri nyt. Viimeisen laulun, yleisön toiveen,
olisi voinut arvata jo etukäteen. Se on tänä vuonna
30 vuotta täyttävä Kassu Halosen ja Vexi Salmen
Sydämeeni joulun teen, jonka Vesa-Matti Loiri
ikimuistoisesti tulkitsee. Nyt kaikki pääsevät laulamaan yksin joulua viettävän ihmisen tuntoja – ja
yllättäen ne eivät olekaan synkkiä, vaan kuulaita,
kirkkaita ja herkkiä: ”On jouluyö, sen hiljaisuutta
yksin kuuntelen ja sanaton on sydämeni kieli. Vain
tähdet öistä avaruutta pukee loistaen ja ikuisuutta
kaipaa avoin mieli.” Kanttori soittaa kauniisti, kaikille jää hyvä mieli.
Joulukuisen perjantai-illan pimeydessä, metsässä
järven rannalla loistaa sata lyhtyä, kynttilää ja ulkotulta. Pappi puhuu Jeesuksesta, joka kohta syntyy.
Pikkutyttö kysyy äidiltä: ”Se Jeesushan syntyi jo
sillon kauan sitten, miten se taas muka syntyy?” Äiti
vastaa: ”Sullakin on synttärijuhlat ihan joka vuosi.
Joulu on Jeesuksen synttärijuhla, ja siksi joka vuosi
juhlitaan uudelleen.”
Sibeliuksen joululaulu kaikuu komeasti pikkupakkasessa huilun säestyksellä ihan ulkomuistista:
”En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan, mä
pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan.” Päästään aatonaattoon. Tunnelmallisessa Aitolahden
vanhassa kirkossa lauletaan Kauneimpia puoli
kuudesta yhteentoista.

Kaikilla neljällä kerralla kirkko täyttyy ääriään
myöten. Omalta paikaltaan pappi näkee, kuinka
monet oikein nojautuvat tuoleissaan taaksepäin,
sulkevat tutuissa paikoissa silmänsä ja antavat laulun
virrata ulos. Saattaa melkein nähdä, miten joulun
lapsen maailmaan tuoma ilo, valo, rauha ja hyvä
tahto virtaavat laulajien kurkuista alas samalla kun
ääni virtaa ulos.
Myöhään joulupäivän illalla koittaa papin oma
joulu, odotettu hetki. Kynttilään liekki, nenäliinapaketin kanssa sohvalle ja soittimelta kovalla volyymilla
rumpujen pauketta ja Raskasta Joulua: ”Oi jouluyö,
oi autuas sä hetki, kun ihmiseksi sai Herra taivahan!
Synteimme tähden henkensä hän antoi ja kärsi
ristinkuoleman. Jo toivon säde hohtavainen loistaa
nyt yllä maan ja merten aavojen. Siis kansat kaikki,
te kiittäkäätte Herraa! Oi jouluyö, sä lohtu ihmisten.” Kirkon ihmisetkään eivät enää joka käänteessä
puhu synnistä vaan enemmän kristinuskon muista,
mielestään houkuttelevammista puolista. Pappiin,
kuusikymppiseen syntiseen ja armahdettuun hevariin tämä kuitenkin kolahtaa: ”Jo kirvonneet on
syntiemme kahleet, on taivas auennut lapsille maan.
Orjuus on poissa, veljesvaino päättyi, siis Luojan
kiitosta laulamme vaan. Toi rauhan meille Herra
taivahasta ja puolestamme astui kuolemaan. Siis
kansat kaikki, te kiittäkäätte Herraa! Oi jouluyö, sä
lohtu ihmisten.”
Tampereen Messukylän seurakunnan ja sen
Aitolahden lähikirkkoalueen puolesta toivotan Suomen Katulähetysliiton sydämellisesti tervetulleeksi
talvipäiville AitO-toimintakeskukseen tammikuussa
2019! AitO-keskuksen nimen kirjoitusasu viittaa
Kristukseen, joka sanoo: ”Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.” Kannatelkoon
ja siunatkoon hän itse teidän tärkeää työtänne.
Tervetuloa myös Aitolahden vanhaan kirkkoon
yhteiseen messuun, jossa uudet vapaaehtoistyöntekijät siunataan.
Rauhallista joulua kaikille lehden lukijoille ja
liiton jäsenille!
Terttu Haikka
Aitolahden lähikirkkopappi
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Jouluinen tervehdys
katulähetysväki
Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita Suomen Katulähetysliiton Talvipäiville AitO Toimintakeskukseen 18.-20. 1. 2018. Erityisesti Juhlamessuun Aitolahden kauniiseen ja tunnelmalliseen kivikirkkoon jossa saarnan pitää Laitilan
kirkkoherra Petri Laitinen omasta joukostamme. Tässä vaiheessa erityiskiitos
Aitolahden lähikirkkopappi Terttu Haikalle, hän on lyhyellä varoitusajalla hoitanut kirkkotilan järjestelyt.
Saamme jälleen hiljentyä kiitollisina kestävän Sanoman äärelle. Uusi vuosi on
ovella, ja odotamme innolla, mitä Jumala haluaa maassamme tehdä katulähetystyön kautta. Katulähetystyö on yhtä kuin me kaikki yhdessä. Olemme Hänen
äänensä, hyväksyvä katseensa ja auttavan kätensä tarjoaja.
Suomen Katulähetysliitto ry:n vastuulla on järjestää tulevat valtakunnalliset Talvipäivät 18.1.-20.1.2019 AitO Toimintakeskuksen tiloissa osoitteessa
Kirjoniementie 15, 33680 Tampere. Olet lämpimästi tervetullut Talvipäiville.
Nähdäänhän Tampereella!
Suomen Katulähetysliitto ry:n puolesta
Pekka Arposuo		 Sirpa Arposuo
puheenjohtaja		sihteeri

Suomen Katulähetysliiton hallitus ja Rengas-lehden toimikunta
kiittää kuluneesta vuodesta 2018 kirkkohallitusta, seurakuntia,
jäsenistöä, vapaaehtoisia ja kaikkia yhteistyökumppaneita sekä
toivottaa kaikille siunausrikasta Vapahtajan syntymäjuhlaa ja
Jumalan siunaamaa uutta vuotta 2019.
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”Kivi on jo vieritetty!”
Mark. 16:3-4

Suomen Katulähetysliiton järjestämät valtakunnalliset Talvipäivät 18.-20.1.2019 AitO
Toimintakeskuksessa ja Aitolahden vanhassa
kivikirkossa
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Talvipäivien ohjelma 18.-20.1.2019
AitO Toimintakeskus, Kirjoniementie 15, Tampere
”Kivi on jo vieritetty”

Mark. 16:3-4

pe 18.1.
Klo 13-15 Ilmoittautuminen ja tulokahvit,
majoittuminen
Klo 15
Tervetulosanat, katulähetyskuoro
Klo 15.30 Ajatuksia päivien teemasta,
Erkki Keski-Lusa
Klo 17
Päivällinen
Klo 18
Päivien avaus Tampereen seurakunta, Katulähetysliitto, Tampereen kaupunki, katulähetyskuoro
Klo 20
Iltapala ja saunat
la 19.1.
Klo 8-9
Aamupala
Klo 9-9.15 Aamun avaus
Klo 9.15 Tunti Erkki Keski-Lusan seurassa
Klo 10.15 Terveiset paikkakunnilta, liiton ja kentän
vuoropuhelu, katulähetyskuoro
Klo 12.00 Lounas ja kahvit
Klo 12.45 Todistuskokous

8

Klo 14.30 – 16 Osallistava luento, Laura Siltala
klo 16.30
Päivällinen
Klo 18 – 19.30 Ilta Lauran Kanssa -talk show,
Laura Siltala
Klo 20
Iltapala ja saunat
su 20.1.
Klo 8-9
Aamupala
Klo 9-9.15 Aamuhartaus
Klo 10
Jumalanpalvelus, Aitolahden vanhassa kivikirkossa
Klo 12
Lounas ja kahvit
Klo 13
Päätöstilaisuus, virsi 339
Klo 14
Lähtökahvit
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Tervetuloa!

Kuvaaja: Janne Ylitalo

Lauantaina ohjelmassa yleisölle avoin

Suomen K
kunnallise
Toimintak
kivikirkos

Ilta Lauran Kanssa -talk show
klo 18-19.30. Tervetuloa!
Tervetuloa!

Hei ystävät!

Olen Laura Siltala, Jyväskylässä asuva toimittaja, juontaja ja vahvuusvalmentaja. Olen
iloinen siitä, että minut on kutsuttu mukaan Katulähetyspäiville! Mielenkiinnolla odotan
teidän kaikkien tapaamista, koska minulle mielenkiintoisinta elämässä on nimittäin juuri
toiset ihmiset. Jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus on niin kiehtova ajatus –ajatelkaa nyt,
tässä maailmassa ei ole ollut sinua aiemmin, eikä sinun jälkeesi tule toista juuri sinua.
Jokainen ihminen on siis aivan täydellisen ainutlaatuinen ja siksi niin arvokas. Jokaisen
tarina on ainutlaatuinen ja erilainen. Meillä kaikilla liittyy omiin tarinoihimme säröjä ja
kipuja, ja niiden kanssa me olemme muovautuneet juuri sellaisiksi kuin olemme. Mitä
enemmän säröjä, sen enemmän kosketuspintaa. Mitä enemmän haavoja, sen enemmän
tilaa antaa Jumalan armon tulla sisään ja tehdä työtään meissä.
Kohtaan ihmisiä nykyään hyvin erilaisissa tilanteissa. Eräs niistä on oma talk show’ni:
Ilta Lauran kanssa -keskustelutilaisuus. Illoissa on aina jokin aihe, josta olen kutsunut
kanssani keskustelemaan erilaisia ihmisiä. Keskustelemme illan aiheesta eri näkökulmista
vieraiden omien elämäntarinoiden kautta. Musiikki on myös vahva osa tätä iltaa.
Uskon siihen, että ihminen tulee ihmiseksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Olemme peilejä toisillemme. Välillä jotkut peilit vain ovat vähän vääristyneitä ja kovin
rikkonaisia. Luennoillani puhun ja puhumme yhdessä ihmisyydestä, vuorovaikutuksesta
ja toistemme kohtaamisesta. Mahtavaa saada vetää yksi tällainen osallistava luento juuri
teille ja teidän kanssanne!
Voimia ja siunausta sinulle –lauantaina Tampereella nähdään!
Toivoo Laura Siltala (www.iltalaurankanssa.fi)
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Katulähetysliiton Talvipäiville 18.-20.1.2019 ilmoittautuminen ja hinnat

Huoneet:
2hh 4 kpl,
4hh 4 kpl,

3hh 20 kpl
6hh 4kpl

Vuorokausihinta 58.00€
Liinavaatteet
15.00€

Paikkoja on yhteensä 108 kpl joista 58 kpl on alapetipaikkoja
Talossa remontoidaan ja sinne tullee lisää alapetipaikkoja
Ilmoittautuminen 10.1.2019 mennessä
Sähköpostilla pekka.arposuo(at)gmail.com
Matkapuhelin 0400 849 710

Saimme viettää itsenäisyyspäivän kunniaksi ”Kaiken kansan linnan juhlat” Jyväskylässä 6.12. samaan aikaan kuin vain henkilökohtaisen kutsun tasavallan presidentiltä
saaneet juhlivat pääkaupungissamme. Meillä kutsujana oli Vapahtajamme Jeesus
Kristus. Hänkin esitti jokaiselle henkilökohtaisen kutsun. Kutsu ei perustunut
omiin ansioihimme, vaan siihen totuuteen, että Hän rakastaa meitä Iankaikkisella
rakkaudellaan.

Kuvissa: Juhlaruokapöytää, Matti Natri kertoo Albaniaan viedyistä lahjapaketeista,
Juhani Starczewski kertoo vaarallisesta kynästä, sekä Silja Viinikainen todistaa ja
laulaa.
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Juhani Starczewskin todistus
Timo Valtonen on ollut tärkeä
linkki uskon tielle.

Olin käymässä Helsinki Missiossa elokuun lopussa vuonna 1987. Grahamin puheen jälkeen menin
stadionin viheriölle. Kanssani tuli juttelemaan nuori
innokas mies, entinen uusnatsi ja jengipomo, Timo
Valtonen. Hän kertoi uskostaan ja Jeesuksesta niin
vakuuttavasti, että olin hämilläni ja koin, etten kyllä
Jeesusta ja uskoa ole noin koskaan kokenut.

Luulin olevani uskossa

Olin syntyperäinen roomalaiskatolinen, ja olinhan
koko ikäni, 31 vuotta, käynyt kirkossa. Olin ollut
messupalvelija: Raamatun lukija messuissa. Olin
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja kuu-luin
hiippakuntaneuvostoon. Olin ollut töissä kuusi vuotta lastentarhanopettajana Nunnalassa eli Katolisten
Sisarten leikki-ikäisten koulussa. Esimieheni oli puolalainen nunna. Hän oli silloisen puolalaisen paavin
henkilökohtainen ystävä. Eikös minun kohdallani
uskon asiat pitäisi olla kunnossa? Olin uskontoni
mukaan uudestisyntynyt vauvana kasteessa. Minut oli
konfirmoitu ja vahvistettu piispan voitelulla nuorena
ja olin silloin kuulema saanut Pyhän Hengen lahjat...
eli minun piti olla kirkon uskossa?! Keskustelimme
Timo Valtosen kanssa. Rukoilimme. Sanoin, että
jos asiani Jeesuksen kanssa eivät ole kunnossa, niin
pyysin Häntä, Jeesusta, selvittämään asiani!

Kaikki sinun syntisi ovat
anteeksiannetut

Sain mukaani Missiokirjat. Kotona luin ja katselin
niitä. Kirjassa oli kuva, jossa oli syvä rotko, jonka
molemmin puolin oli ihmisiä. Vasemmalla puolella
olivat jumalattomat ihmiset ja rotkon oikealla puolella olivat pelastuneet ihmiset. Katselin seuraavaa
kuvaa, jossa oli tyhjä risti rotkon välissä. Koin olevani
rotkon vasemmalla puolella eli en kokenut olevani
uskovainen. Vaimoni oli iltapesulla ja sammutin valon
ja valmistauduin nukkumaan. Yhtäkkiä pimeä huone
tuli aivan kirkkaaksi ja ihmettelin, mistä kirkkaus tuli.
Yhtään valoa ei ollut päällä huoneessa. Kirkkaus oli
häikäisevä. Kuulin kirkkaudesta äänen, joka sanoi
minulle:
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”Juhani, kaikki sinun syntisi ovat anteeksiannetut.”
Ihmeissäni kysyin: ”Kaikkiko?” Kirkkaudesta kuului
jälleen selvä puhe: ”Kaikki!” Silloin koin selvästi, että
minä siirryin ristin kautta rotkon oikealle puolelle!
Koin uudestisyntyneeni ja uskon elämä avautui
valtavalla tavalla, ja sitä on riittänyt reilut 31 vuotta.
Olin kerran nähnyt tuon kirkkauden kuin aukinaisen oven kautta loistavana, kun en vielä ollut
uskossa – olin silloin herätyksen tilassa ennen Missiota. Silloin en kyllä ymmärtänyt, mikä tuo valtava
kirkkaus oikein oli. Kun yritin kurkata tuosta ovesta
sisään, se suljettiin ja olin kyllä ihmeissäni!

Aurinko paistaa risukasaankin
Muistan kansakouluikäisenä, kun olin koulumatkalla ja olin kokenut koulussa asioita, joista olin
murheellinen. Koulupolun vieressä oli iso risukasa.
Katsoin kasaa ja koin kuin olevani tuon risukasan
alla, vaikka seisoin polulla. Tuossa ilmestyksessä koin
olevani kasan alla ja risujen välistä loisti valo kuin
aurinko. Mieleeni nousi sanat, että vielä se aurinko
paistaa risukasaankin. En vuosikausiin edes muistanut koko asiaa, mutta sitten, kun olin jo uskossa,
muistin tuon tilanteen. Silloin ymmär-sin, että se oli
ollut Jeesus ja Hänen kirkkautensa! Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, esikoi-nen ennen kaikkea
luomakuntaa. Kolossalaiskirje: 1:9-29

Sana avautuu
Tutkin Sanaa ja se avautui ihmeellisellä tavalla.
Menin raamatulliselle uskovien upotuskasteelle
Israelissa Genesaretin järvessä kuten Apostolien
teoissa 2:38 kerrotaan: ”Niin Pietari sanoi heille:
”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen
Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.”
Room. 6:1-4: ”Mitä siis sanomme? Onko meidän
pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se!
Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me
vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen,
olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme
siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin
uudessa elämässä vaeltaman.

Terveiset Etelä-Sudanista
Etelä-Sudan on kansa joka on kärsinyt sanomattoman paljon. Etelä-Sudan on Afrikan nuorin
itsenäinen valtio. Se vapautui Pohjois-Sudanista 20
vuoden sodan jälkeen, mutta joutui pian heimosotien
kurimukseen. Isoimmat heimot Dinka ja Nuer ottivat
verisesti yhteen presidentin ja varapresidentin tuella.
Rauhansopimus on allekirjoitettu reilu kuukausi
sitten.
Mitä on jäljellä? Maa on käytännössä tuhottu:
kodit poltettu ja viljelykset hävitetty. Paljon on
lapsi-sotilaita ja naisten, tyttöjen ja poikien hyväksikäyttöä. Voimme vain yrittää arvailla äitien ja
isien arkielämän päivittäistä tuskaa kaiken keskellä.
Äidit laittavat perheilleen ruokaa huonokuntoisista
kurpitsanlehdistä ja muusta ehkä ravinnoksi kelpaavasta. Ihmiset kärsivät nälästä Etelä-Sudanissa, eikä
YK:n apu yksinään voi mitenkään riittää. Tyypillisiä
sairauksia ovat malaria, tuberkuloosi, ripu-litaudit ja
AIDS sekä synnytyskomplikaatiot. Joka päivä joku
kirkonkin piiristä sairastaa. Tärkein asia on nyt saada
voimaa todelliseen sovintoon: anteeksiantamiseen
ja -pyytämiseen. Etelä-Sudanissa rukoillaan paljon
ja sunnuntaisin kansa kokoontuu eri puolilla jumalanpalvelukseen.
Tämä kolmas Sudanin matkamme ajoittui hetkeen
juuri ennen sisällissotaa. Sää oli jälleen kuuma. Lämpötila oli auringonpaisteessa 40-50 astetta. Tuossa
kuumuudessa vaatteet kastuivat hiestä ja joka päivä
tarvittiin elävää vettä: sekä juomista että Jeesusta.
Käytössämme oli kaikkea tarpeellis-ta hyvin vähän.
Sähköä oli hyvin harvoin käytössä. Meillä ei ollut
jääkaappia eikä esimerkiksi inter-netyhteyttä. Suodatimme vettä, kunnes tapahtunut putkirikko tyhjensi
vedet kuivaan maahan. Lo-pun aikaa kannoimme
tarvitsemamme veden ämpärillä. Nukuimme hyönteisverkon suojassa, mutta silti meitä kutitti.
Työpäivämme paikallisten ihmisten keskuudessa
olivat parhaita kokemuksiamme. SLEY:n avustamana
on rakennettu pieni kirkko Roben kylään. Roben seurakunta sijaitsee kaukana suoalueella. Siellä tiet ovat
polkuja, ja pitkät ruohonkorret tunkevat kulkuneuvon avonaisista ikkunoista sisään. Meitä odotettiin
kovasti. Paikallinen evankelista oli sydämellinen ja
väkeä kokoontui paikalle vähitellen lisää.

Ihmiset keskittyivät kuuntelemaan ensiapukoulutusta tarkasti. Etelä-Sudanissa on seitsemän eri
lajia myrkyllisiä käärmeitä, eikä niiden puremille
ole paljon mitään tehtävissä. Pahin käärmelaji on
nimeltään ”kok, kok,”, joka on ehkä joku kalkkarolaji.
Synnytykseen liittyvät asiat herättivät myös kovasti
kiinnostusta.
Hannu kertoi ilosanomaa aiheesta ”Me olemme
löytäneet Messiaan”. Pastori Emmanuel käänsi
Hannun puheen arabiaksi. Lähes kaikki ihmiset
halusivat osallistua tilaisuuteen. Tilaisuuden lopussa
Emmanuel kastoi ihmisiä ja jakoi ehtoollista. Elämä
Roben kylässä on aika karua. Näimme naisten juovan
ruskeaa suovettä. Lapsilla on pitkä matka kouluun ja
polut ovat vaarallisia kulkea. Ihmisten lukutaito on
huono. Sähköä ei ole, eikä apua sairaalle.
Sitten meidän piti jo kiirehtiä paluumatkalle, koska
sade oli tulossa. Meidän oli mentävä, koska emme
halunneet automme juuttuvan liejuun kiinni. Matkalla
ruokokasvit tarttuivat auton tuulilasin pyyhkijöihin
kiinni, mutta selvisimme reissusta.
Toinen reissumme suuntautui vankilaan. Pääsimme monien tarkastusten jälkeen sisään vankilaan
miesten puolelle. Vahva arabiankielinen ”veisuu”
rumpusäestyksellä oli tervehdyksenä. Ilosanomapiiriin valitsimme tuhlaajapoika-kertomuksen Luukkaan
evankeliumista. Emmanuel rukoili, Hannu puhui, ja
vankilan pappi Alex käänsi Hannun puheen. Lähes
kaikki paikalla olleet, noin 40 miestä, halusivat kertoa,
mikä heitä kosketti kyseisessä Raamatun tekstissä.
Noin puolella heistä oli oma Raamattu mukana
ja meille tuli ajatus, että saisimme me suomalaiset
kyllä hävetä, jos Raamattumme on vain kirjahyllyssä
pölyyntymässä. Vankilasta lähtiessämme kättelimme
ja muistutimme toisiamme vahvistukseksi sanoin:
”Jeesus rakastaa sinua.”
Taivaan Isää kiittäen Hannu, Seija ja Pirjo
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Ulos pyöröovesta
Pyöröovesta ulos -hanke käynnistyi Jyväskylässä maaliskuun alussa� Tavoitteena on tukea
toistuvia vankeusrangaistuksia suorittavia
henkilöitä eroon rikoskierteestä�

J

yväskylän Katulähetys on mukana Sininauhaliiton koordinoimassa hankkeessa yhdessä Sininauhasäätiön ja Lahden
Sininauhan kanssa.
Olen Hanna-Riikka Alasippola ja toimin hankkeessa projektityöntekijänä. Olen työskennellyt Jyväskylän Katulähetyksellä yli 20 vuotta. Koulutukseltani olen sosionomi. Työurani on
ollut monipuolinen ja olen saanut kohdata matkan varrella suuren määrän upeita ihmisiä. Ihmisiä, joiden elämää on haastanut
ongelmat päihteiden, mielenterveyden tai asunnottomuuden
äärellä. Asiakkaiden elämään on usein kuulunut myös rikokset
ja näiden johdosta vankeusrangaistukset.
”Elämä on ollut usein kujanjuoksua ja ulospääsyn kohdalla
pyöröovi, johon on jääty jumiin”
Pyöröovesta ulos -hanke on ollut jo monessa mukana. Toukokuussa järjestettiin palvelumessut Laukaan vankilassa. Tapahtuma kulki nimellä ”Kohtaaminen on mahdollisuus”.
Yhteistyökumppaneilta saama palaute on ollut kannustavaa,
yhteinen päämäärää toimia asiakkaan ja ihmisen hyväksi tuntuu aidolta. Tekeminen yhdessä on vaikuttavaa ja voimaannuttavaa.
Se, mihin itse näen olevan valtava tarve, on pienet, kohtuuhintaiset asunnot Jyväskylässä. Asunnottomuustyön tekeminen täytyy olla aktiivista. Ihmisellä on oikeus omaan kotiin ja
sen myötä tarvitsemaansa tukeen.
Toisena merkityksellisenä asiana on kohtaamispaikan syntyminen Jyväskylän keskustaan, johon voi saapua matalalla kynnyksellä hakemaan apua tai kohtaamaan työntekijöitä.
Kohtaamispaikan suunnittelussa hanke on myös aktiivisesti
mukana.
Iloitsen myös yhteistyöverkostosta, joka on hankkeen ympärillä. Yhdessä saamme aikaan mm. tapahtumia asiakkaan
haasteiden esiintuomiseksi. Itselleni merkitystä on myös VatVerkostolla, jossa olen ollut mukana vuodesta 2009 alkaen.
Tämä hanke on syntynyt Vat-verkoston myötävaikutuksella.
Syksyn suunnitelmissa on Kuka määrittää oikeuden omaan
kotiin -seminaari 2.10. ja Asunnottomien yö -tapahtuma 17.10.
Syksyyn kuuluvat myös ryhmätoimintojen suunnittelu ja
aloittaminen.

Olen onnellinen kahden pienen pojan
mummi, joka nauttii luonnon rauhasta
ja veden äärellä olemisesta.
Vapaa-aikani koostuu läheisten ihmisten läsnäolosta, ”karavaanari elämästä” ja perheen lemmikeistä.

Teksti: Hanna-Riikka Alasippola ja Kirsi Hiekkala
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Jyväskylän Katulähetys

o
Yksilöityjä ja toimivia asunto ensin -periaatteen
asumisratkaisuja rikostaustaisille, jotka
vapautuvat asunnottomina tai ovat tuomioiden
takia vaarassa joutua asunnottomaksi.
Eri asumisratkaisujen, asumisen tuen, mielekkään
tekemisen ja vertaistuen avulla mahdollisuus
katkaista toistuva rikos–vankeus-kierre.

1. Tuomion aikainen kontakti
Vapautuva, vankilan työntekijä ja
Pyöröovesta ulos -työntekijä tapaavat ja
suunnittelevat yhdessä vapautumisen
jälkeistä aikaa.

Pyöröovivanki = Henkilö
suorittaa toistuvia, usein lyhyitä
vankeustuomioita. Jopa puolet
Suomen vapautuvista vangeista
on pyöröovivankeja.

2. Asuminen
Oma koti on perusedellytys rikoksettomalle
elämälle. Asunnottomalle rikoskierre on
helposti toistuva:

Vankeusaika

Uusi
tuomio

3. Asumisen tuki
Pelkkä asunto ei riitä. Yksilöidyllä asumisen
tuella mahdollistetaan asunnon säilyttäminen.

Tavoitteena
on aina
rakentaa
asunnosta
oma koti.

Siviilijakso

4. Mielekäs arki
Uusi
rikos

Lyhyiden vankeus- ja siviilijaksojen aikana
asumisasioita ei ehditä järjestämään. Usein
rikostaustainen vapautuu asunnottomana
ennen seuraavaa tuomiota.

Asunnon ja asumisen tuen lisäksi arjessa
pitaa olla muutakin sisältöä. Koulutus-, työja päiväkeskustoiminta sekä esimerkiksi
liikunta- ja muut harrastukset motivoivat
rikoksettomuuteen.

Kokemusasiantuntijuus on tärkeää:
Pyöröovesta ulos -hankkeessa
vapautuvalla on mahdollisuus toimia
vertaisena muille rikostaustaisille.

Toistuvia
vankeusrangaistuksia
suorittavien henkilöiden
tukeminen eroon
rikoskierteestä

Pyöröovesta ulos -hanke pyrkii
vähentämään toistuvia vankeusrangaistuksia suorittavien uusintarikollisuutta.
Hanke toteutetaan Sininauhaliiton
koordinoimana yhteistyössä
Sininauhasäätiön, Lahden Sininauhan ja
Jyväskylän katulähetyksen kanssa.

o

Pyöröovesta ulos
2018–2020 (STEA)
Hanna-Riikka Alasippola
Projektityöntekijä
Pyöröovesta ulos -hanke /
Jyväskylän Katulähetys
Puh. 040 591 7476
hanna-riikka.alasippola@jklkl.fi

Lahden
Sininauha ry

el

la

•pääkaupunkiseudulla
•Lahden seudulla
•Jyväskylän seudulla
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Miikka-Pekka Rautiainen
Projektipäällikkö
Pyöröovesta ulos -hanke /
Sininauhaliitto
Puh. 050 467 9090
miikka-pekka.rautiainen@sininauha.fi

Vapautetut
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