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Puheenjohtajan tervehdys

Evankeliumi Suuri Ilosanoma
taivaasta
Taas on Joulun aika, ja ihmisillä hirmuinen
kiire: kaikki pitää saada valmiiksi ennen Joulua.
Aivan kuin Joulu ei tulisi, jos se ei ole kaikenlaista touhua täynnä. Joulu kyllä tulee vähemmälläkin touhuamisella. Jeesus itse kutsuu Matt.
11:28: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka
teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin
minä annan teille levon.”
Tämän päivän ihmiset ovat monien taakkojen
kanssa epätasapainossa. Moni kokee huolta
ja turvattomuutta. Maailmanlaajuiset asiat
huolettavat: on sotia, sodan uhkia, ilmaston
lämpenemistä. Kauhun tasapaino voi vallita
myös henkilökohtaisissa asioissa: esim. ihmissuhteisiin, terveyteen, työhön ja vääriin valintoihin liittyen. Väärät valinnat olivat mahdollisia
sen jälkeen, kun Jumala loi ihmisen ja antoi
ensimmäisille ihmisille suuren vapauden. Heillä
oli vain yksi kielto: Elämänpuusta ei saanut
syödä. Tämän ainoan kiellon noudattaminen
ei onnistunut. Kiellon rikkomisen seurauksena
ihmiselämästä oli poistunut tasapaino. Saatua
ohjetta ei noudatettu, vaan vapautta käytettiin
väärin. Sen seurauksena synti tuli maailmaan
taakoittamaan ihmistä. Vapauden ja vastuun
pitäisi olla tasapainossa. Elämämme nosturin
nokassa on usein sellaisia taakkoja, joita emme
pysty itse kantamaan ilman sopivaa vastapainoa
ja perustusta.
Kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä
Henki olivat tehneet tarkan suunnitelman siitä, kuinka edetään, että ihmiskunta pelastuisi.
Saamme lukea Luukkaan evankeliumin toisesta
luvusta johon on kirjoitettu tämän suunnitelman toteutuminen. Yli kaksituhatta vuotta on
kulunut siitä, kun ihmiskunnalle lähetettiin Taivaasta, Isän Kaikkivaltiaan luota, sovituksen ja

Pekka Arposuo
pelastuksen tuoja, syntiemme sovittaja, Poika,
Jeesus Kristus, syntymään Neitsyt Mariasta
ihmiseksi ja elämään ainoana synnittömänä
ihmisenä maan päällä. Jeesuksen elämä oli
tasapainossa Isän Jumalan kanssa. Hän antoi
elämällään mallin tasapainoisesta elämästä opetuslapsilleen ja Raamatun kautta myös meille.
Tätä Ilosanomaa me saamme elää todeksi
myös tänä Jouluna. Jeesus syntyi mutta Hän ei
jäänyt seimeen vauvaksi, vaan varttui aikuiseksi
ja antoi Henkensä, jotta iankaikkinen elämä
olisi mahdollinen kaikille ihmisille. Onko
Jeesus sinun elämäsi Herra? Joko Hän kantaa
sinun kuormiasi? Ellet vielä tunne Häntä
henkilökohtaisesti, rohkaisen sinua, ystäväni,
ottamaan uskon askelen. Pyydä Jeesusta tulemaan elämääsi. Jeesus ottaa mielellään taakkasi
kannettavakseen tänä Jouluna.
SKLL:n Puh.joht.
Pekka Arposuo
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Muutoksia ja
kiinnekohtia
Hienoa, että Jyväskylä saa jälleen palvella
Katulähetyksen talvipäivien kiintopisteenä.
Tervetuloa virkistymään ja saamaan uutta
innostusta tärkeään työhön lähimmäistemme
parissa. Tervetuloa ennen muuta saamaan
siunausta työllenne.
”Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta”
on tällä kertaa talvipäivien otsikkona Paavalin
Roomalaiskirjeeseen viitaten.
Maailmassa on jatkuva muutos käynnissä.
”Vain muutos on pysyvää”. Tämän jo 2500
vuotta sitten kreikkalaisfilosofiassa esiintynyt
ajatus käy yhä ilmeisemmäksi. Muutos tuntuu
olevan jopa jatkuvasti kiihtyvää. Jokainen uudistus tulee nopeammin kuin edellinen. Tätä
muutosta koetaan yhteiskunnan toimintatavoissa, esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektori
kokee lähivuosina myllerryksiä.
Muutos edellyttää sen keskellä eläviltä kykyä
omaan uudistumiseen. On tosiaankin välillä
pöyhittävä omia asenteita ja on opeteltava
uusia taitoja. Tarvitsemme mielen uudistusta
tätä aikaa varten.
Toisaalta kiihtyvän muutoksen keskellä on
tärkeää löytää kiintopisteitä uudistumiselle.
Emme voi kristittyinä olla muutoksessa vain
ajopuita vaan meidän tulee antaa kristillisistä
arvoista nousevia tienviittoja muutoksen
suunnalle. Siksi meidän tulee ensin itse uu-
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distua mieleltämme, löytää Sanasta arvot elämällemme. Silloin uudistumme katselemaan
tulevaisuutta paitsi ajallisten tarpeiden, myös
iankaikkisuuden näkökulmasta.
Arto Viitala
Kirkkoherra
Jyväskylän seurakunta

Tervetuloa Jyväskylään
Jyväskylässä on meneillään myönteinen kehitysvaihe, olemme yksi Suomen nopeimmin
kasvavia kaupunkeja ja tunnettu yliopisto- ja
koulutuskaupunki. Kaupungin talous on kunnossa ja palvelut hyvät. Jyväskylän talous kasvaa
selvästi muuta Suomea nopeammin ja mm.
rakentaminen on vilkasta. Uudelle älykaupunkialue Kankaalle ensimmäiset asukkaat ovat jo
muuttaneet. Terveydenedistämisen Kukkula
ja uusi sairaala luovat uusia innovaatioalustoja
yrityksille ja yhteisöille.
Yhteistyössä teemme Jyväskylästä parhaan
paikan asua, oppia ja tehdä työtä. Erityisesti haluamme tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.
Kaupungin tahtotilana on edistää asukkaiden
yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon kulttuurinen moninaisuus. Sivistynyt Jyväskylä on myös
suvaitsevainen Jyväskylä. Kulttuurin ja taiteen
moni-ilmeisyys on tärkeää. Vahvistamalla
yhteisöllisyyttä ja tukemalla harrastustoimintaa voidaan lisätä hyvinvointia ja vähentää
yksinäisyyttä.
Jyväskylässä asuu 140 000 tyytyväistä asukasta ja vuosittain väkiluku kasvaa lähes 1 500
uudella jyväskyläläisellä. Muuttohalukkuudessa
olemme Suomen toiseksi halutuin kaupunki.
Opiskelijoita meillä riittää, sillä joka kolmas
vastaantuleva on opiskelija tai koululainen.
Heidän ansiostaan kaupunki pysyy vireänä ja
nuorekkaana. Vahvistamme myös Jyväskylän
vetovoimaisuutta kulttuuri-, tapahtuma- ja
matkailukaupunkina.
Jyväskyläläisille liikunta ja luonto ovat
tärkeitä. Aivan kaupungin keskustasta alkavat
kauniit järvenrantareitit suorastaan kutsuvat
pyöräilemään, lenkkeilemään ja nauttimaan

Timo Koivisto
kuva: Petteri Kivimäki
puhtaasta ilmasta. Uusien lähiliikuntapaikkojen
rakentamisessa otetaan huomioon niin lasten,
aikuisten kuin vanhustenkin tarpeet. Meillä ei
myöskään pelätä haasteita, olipa sitten kyse
Suomen suurimman ulkokuntosalin rakentamisesta Rantaraitille tai Pohjoismaiden monipuolisimman sisäliikuntakeskuksen rakentamisesta
Hippokselle. Uudenaikaiset tilat yhdistyvät
ylivoimaiseen liikunnan ja huippu-urheilun
osaamiseen ja luovat erinomaiset edellytykset
myös liiketoiminnan kasvulle. Hankkeen myötä
Jyväskylä ottaa entistä vahvemmin paikkansa
maan johtavana liikuntakaupunkina.
Hyvästä kehitysvaiheesta huolimatta Jy-

jatkuu sivulla 13
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Ohjelma: Room 12:2 "… muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta"
2.2.2018 Perjantai
klo 13 Ilmoittautuminen ja tulokahvit Majoittuminen
klo 15.30 Tervetulosanat, aloitus Pekka Arposuo
Päivien alustus Tarja Hiltunen Perheklubitoiminnasta
Jarmo ja Arja Honkasalo Helena Konttinen?
Tuomas Wilkman Poliisin näkökulma
klo 17 Päivällinen
klo 18 Päivien avaus aloitus Aloitussanat Erkki K-L musiikki
Yhteislauluja kitaran säestys puhe Tomi Kuosmanen kaupungin edustaja
Arto Viitala kirkkoherra
Pekka Arposuo Katulähetysliiton pj.
klo 19.15 Tunti Pepen seurassa puhe Pertti Räty
klo 20.30 Iltapala Kotailta talvisissa merkeissä ? Lauluja, yhdessäoloa,
makkaranpaistoa? Hiljaisen huoneen rukouspalvelu Kyösti Kytöjoki
Säävaraus Saunat tikkupullaa päärak. luona Makkarat
3.2.2018 Lauantai
klo 8 Aamupala
klo 9 Avausta aamuun musiikki
klo 9.30 Terveiset eri paikkakunnilta
klo 11.15 3 varttia Ekin seurassa puhe Erkki Keski-Lusa
klo 12 Ruokailu
klo 13 Toivelauluja, toivon puheita Yhteislauluja
klo 14.30 Kahvi
klo 15.30 Toinen tunti Pepen seurassa Pertti Räty
Vaihtoehtoinen ohjelma
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klo 16.30 Päivällinen

klo 17 Päivällinen
klo 18 Yhdessä iltaa viettäen Ekin seurassa
puhe Erkki Keski-Lusa
klo 18.30 Konsertti Kyösti Kytöjoki ja Andraz Szabo
klo 20 Iltapala Saunat ulkosaunat säävarauksella
4.2.2018 Sunnuntai
klo 8 Aamupala
klo 8.45 Aamunavaus
klo 9.30 Lähtö Jyväskylään
klo 10 Jumalanpalvelus Seppo Wuolio Jkl evl kappalainen - yhteisvastuukeräys
klo 12 Lounas
klo 12 Lounas
klo 13 Päätöstilaisuus Palautekeskustelu
klo 14 Lähtökahvit

Jyväskylän talvipäivillä messussa
su 4.2.2018 siunattavat uudet
katulähetystyöntekijät
ilmoitetaan 31.1..2018 mennessä.

HINNAT:
ruoka- ja majoitus 115 € pe-la la-su 80 €
lomamökki 100 € pe -la la-su 65 € 65 €
ruoka ilman majoitusta 85 € pe 20 € la 40 € su 25 € su 25 €

7

Varjoista Valoon Kuopion kesäpäivien 2017 muistelua
Rauhan Tervehdys sinulle täältä Kuopiosta!
Elämää on vaellettu eteenpäin nyt jo pitkän
matkaa 18.-20.8.2017 Kallaveden kirkolla
Kuopiossa pidetyistä Suomen Katulähetysliiton kesäpäivistä. Me paikalliset järjestäjät
tahdomme kiittää Taivaan Isää ja teitä, rakkaat katulähetyksen työtoverit eri puolilta
Suomea, siitä, että tapahtuma onnistuttiin
viemään läpi suunnitelmien mukaisesti ja että
kaikki sujui hyvässä hengessä ja järjestyksessä.
Kesäpäivien vierasjoukko tuli ruokituksi ja
majoitetuksi ja toivottavasti myös jotenkin
kohdatuksi.
Suuri kiitos kesäpäivien onnistumisesta
kuuluu myös Kallaveden seurakunnan
henkilökunnalle ja reippaalle talkoolaisten
joukollemme.
Kesäpäivillä oli kaikkiaan noin 130 ilmoittautunutta osanottajaa, jonka lisäksi
kymmeniä kuopiolaisia osallistui eri tilaisuuksiin; etenkin lauantain yhteiskristilliseen
katulähetysiltaan ja sunnuntain juhlamessuun
katulähetystyöhön siunaamisineen ja juhlalounaineen.
Perjantaina puolelta päivin aloitimme
kesäpäivät talkoolaisten lihasopalla sekä
liiton hallituksen kokouksella. Iltapäivän
seminaariosuudessa puhuttiin päihde- ja
kriminaalityön ajankohtaisista haasteista;
korvaushoidon kokemusasiantuntijuudesta,
koteihin tehtävästä päihdetyöstä Päihdepalvelu Hemman kautta, päihdeperheitä auttavasta
Huomaa lapsi -toiminnasta sekä Kuopion
vankilan kristillisen osaston toiminnasta.
Monet päihdetyön yhteistyökumppanit
olivat ottaneet haasteen vastaan ja virittäneet
kirkon aulatilaan esittelypöytänsä. Kuopiolaiset Risto ja Seija pystyttivät aulaan monipuo-
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Jarmo Tarkkonen
lisen kristillisen kirjallisuuden ja äänitteiden
myyntipöydän koko tapahtuman ajaksi.
Kesäpäivien avajaistilaisuudessa saimme
kuulla tervehdyspuheet Kallaveden seurakunnan kirkkoherralta Matti Pentikäiseltä,
Kuopion kaupungin Hyvinvointipalvelujen
päälliköltä Heli Norjalta, liiton puheenjohtaja
Pekka Arposuolta ja diakoniajohtaja Seppo
Marjaselta. Perjantai illan hartauden piti emerituskirkkoherra ja Kuopion Katulähetys ry:n
entinen puheenjohtaja Esko Konttinen. Koko
tapahtuman musiikista vastasi Kuopion seurakuntien nuorisokanttori Jarkko Maukonen.
Hän laulatti kitaralla säestäen reippaita versioita
Lauluja Jeesuksesta -kirjan kappaleista sekä
esitti myös joitakin omia laulujaan. Toisena
iltana Jarkon tukena säestyksessä olivat hänen
bändinsä kosketinsoittaja ja rumpali. Messussa
Jarkko ohjasi päivien osallistujista koottua
katulähetyskuoroa.
Lauantaina diakoni Martti Olsenin aamuhartauden jälkeen Sley:n pastori Olli Olenius
piti raamattutunnin tapahtuman teemasta

"Varjoista valoon".
Lauantain aamupäivään kuului myös
Katulähetysliiton vuosikokous kirkkosalissa. Liiton puheenjohtajana jatkaa Pekka
Arposuo Jyväskylästä.
Sen sijaan Katulähetysliiton sihteerinä
toiminut diakoni Anne Belghiti Kokkolasta ilmoitti luopuvansa tehtävästä vuoden
lopussa. Lounaan jälkeen lähdettiin kahdella bussilla kiertoajelulle. Tutustuimme
Saaristokaupunkiin, Kuopion satamaan,
Väinölänniemeen, Kuopion torielämään
ja kahvittelimme keskustassa Kuopion
Ruoka-Avun tiloissa. Halukkaat retkeläiset
pääsivät nousemaan Puijon torniin ihailemaan savolaista kaupunki- ja järvimaisemaa.
Onneksemme sää suosi kiertoajeluamme
muuten niin epävakaana kesäkautena. Päivällisen jälkeen saimme kuulla innostavia
ja riemullisia terveisiä niin sanoin kuin sävelin eri paikkakunnilta. Katulähetysillassa
puhuivat Kuopion Katulähetyksen Alvar
Savallampi, evankelista Ritu Yli-Pahkala
ja Kuopion Helluntaiseurakunnan pastori
Heimo Enbuska.
Sunnuntain juhlamessussa saarnasi vankilapastori Jouko Koistinen Kuopiosta.
Messun yhteydessä siunattiin vapaaehtoiseen katulähetystyöhön seitsemän henkilöä,

Pirkko Suopanki, Alpo Pasanen Rovaniemeltä, Marja Berg Turusta, Sari Hyvärinen, Leena
Rantaniemi, Ahti Nyyssönen Kuopiosta ja
Auvo Heinonen Imatralta. Kolehti kerättiin
Suomen Katulähetysliitolle.
Päätöstilaisuudessa jaettiin ruusut ja katulähetysmerkit vapaaehtoistyöhön siunatuille.
Seuraavien talvipäivien edustajat Jyväskylästä
ottivat viestikansion vastaan ja toivottivat
juhlaväen tervetulleeksi helmikuussa Kiponniemen kurssikeskukseen.
Siunattua joulun odotusta sinulle, ja jos
Luoja suo, nähdään Kiponniemessä ensi
helmikuussa!
Jarmo Tarkkonen
Kuopion Katulähetys ry
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Kuopiosta Jyväskylään
Katulähetysliiton Kesäpäivät järjestettiin
elokuussa 2017 Kuopiossa Kallaveden kirkon
tiloissa. Mukavaa oli päästä Kuopion oekeitten
immeisten joukkoon, kuten saimme kuulla
kutsun jo Talvipäivillä Jyväskylässä. Kuopion
katulähetysväki oli tehnyt työtä ja rakentanut
hienon viikonlopun pituisen kokonaisuuden,
jonka teemana oli Varjoista valoon.
Moni asia voi viedä ihmisen varjoisalle
laitapolulle. Yksi suuri jättiläinen, joka sinne
ihmisen tien vie, on päihteet. Ainoa kärsijä
ei ole vain itse käyttäjä, vaan moni käyttäjän
läheinen. Saimme kuulla perheneuvoja Markku Virtaa, jonka pitämän päihteet perheessä
-alustusluennon jälkeen käytiin asiaan liittyvää
keskustelua. OK-hankkeen kokemusasiantuntija yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa toi
esille kokemuksia omasta elämästään. Hienoa
oli havaita tämän hoitomuodon auttaneen
häntä, eikä vain auttaneen häntä itseään,
vaan antaneen toivoa paremmasta huomisesta myös toisille: hän halusi laittaa hyvän
kiertämään eteenpäin. Vankilapappi Jouko
Koistinen toi elävästi sydämestään terveisiä
päihteettömästä elämästä Kuopion vankilan
kristillisellä osastolla.
Kesäpäivien avajaistilaisuudessa kajahtivat
upeat ja näyttävän näköiset urut. Kirkkoherra
Matti Pentikäinen
toivotti meidät kaikki tervetulleiksi, ja musiikissa ja yhteislauluja säestämässä palveli
lahjakas kanttori Jarkko Maukonen. Lauantaina kävimme kiertoajelulla tutustumassa
Kuopioon. Matkustajasatamassa muodostimme mukavan jonon jäätelökioskille. Kuopion
Ruoka-avun tiloissa nautimme päiväkahvit ja
hyvät pullat. Osa meistä kävi myös katsomassa
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Sirpa Arposuo
kauniita maisemia Puijon tornista.
Päivien päätöstilaisuudessa kukitettiin
katulähetystyöhön siunatut ja keittiön toimelias ja avulias henkilöstö. Kirkkoherra Matti
Pentikäisen lähtösiunauksen jälkeen joimme
vielä lähtökahvit. Vielä kotona päivien teema
varjoista valoon antoi ajattelemisen aihetta.
Varjoissa on vähintäänkin hämärää ellei välillä
jopa pimeää. Sinne viety pienikin valo erottuu
selvästi. Mutta mitä tapahtuu pimeydelle, jos
sen laittaa valoon? Se katoaa välittömästi. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 8:12:
”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa
minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on
elämän valo.”

				

Sirpa Arposuo

VALOSSA ON TULEVAISUUS
MIKÄ VALO?
Ihmiskunnan suurimpia tragedioita eivät ole
sodat, väkivalta, nälänhätä, saastuminen, eivät
avioerot, murhat eivätkä päihdeongelmat, vaan
se, että ihmiset valitsevat uskonsa tiedonlähteiksi sellaiset elämää ja valintoja ohjaavat lähteet,
jotka hylkäävät ihmiskunnan ulkopuolisen
tahon, Jumalan, olemassaolon. Tai valitsevat
sellaisen jumalan, jota ei edes ole olemassa.
Olemme viime aikoina saaneet lukea uutisia
mm. Ukrainan, Syyrian ja Irakin yhteiskuntatilanteista: Kiinnitämme huomiomme helposti
suuriin mittakaavoihin paisuneisiin ongelmakasaumiin. Kuitenkin yhteiskunnalliset ongelmat
ovat ilmausta jokaisen yksittäisen ihmisen
sisäisestä maailmasta, ongelmista, joilla on
yhteys ihmisen maailmankuvaan. Siksi parasta
yhteiskuntavaikuttamista on jokaisen yksilön
sisäiseen maailmaan, sydämeen vaikuttamista.
Kuvainnollisesti sanotaan, että ihminen
näkee asiat aina jossain valossa. Tällä tarkoitetaan, että jokaisella meistä on omat tiedon
ja kokemuksen lähteemme, joiden varassa
rakennamme ymmärryksemme eri asioista ja
tapahtumista elämässämme ja ympärillämme
olevasta yhteiskunnasta. Tätä kutsutaan yhteiskuntatieteissä esiymmärrykseksi.
Elämme aikaa, jolloin yhteiskunnassamme
vallitsee käsitys, ettei ole mitään ehdotonta,
yhtä oikeaa valon lähdettä ja valoa; jokainen
voi valita vapaasti monista eri valon lähteistä
ja tarkastella niiden valossa mm. sitä, mikä on
oikein ja väärin, mikä totta ja mikä valhetta.
Jo pelkästään loogisista syistä emme kristittyinä voi olla yhtyä em. ajattelun valtavirtaan!
Kristityn valinta omaksi esiymmärryksekseen
kohdistuu siihen lähteeseen, joka välittää sanoman ja tiedon Jumalasta – so. Raamattuun.

Erkki Keski-Lusa

Valona Raamattu, Jumalan Sana
Uskomme, että on olemassa Jumala, joka on
kirjoituttanut ihmiskunnalle kirjakokoelman,
joka parhaiten vastaa ihmisen perimmäisiin
ongelmiin ja kuvannut seurauksia. Tämä kirjasarja on siis Raamattu. Missä valossa sinä
näet tulevaisuutesi? Jokaisen ihmisen pitää
tehdä valinta!
Kristittyjen Jumala sanoo: ihmiset valitsivat
valheen ennemmin kuin totuuden, pimeyden
ennemmin kuin valon. Kaikki ylläoleva on
seurausta tästä yhdestä lähtökohdasta:
Joh 3:19–20 ”… ihmiset rakastivat pimeyttä
enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat
pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa
valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa
paljastuisi.”
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Missä valossa näet isesi, lähimmäisesi ja tulvevaisuutesi?
Snl 20:27: ”Ihmisen henki on Herran lamppu, se valaisee sydämen perimmät sopet.”
Ilman Jumalan antamaa valoa ihmisen sisintä
kuvaavia sanoja ovat ylpeys, pöyhkeys, kovuus,
turtumus, valheellisuus, tottelemattomuus,
kapinallisuus, parantumattomuus, petollisuus,
pahuus – ei siis järin positiivisia ilmauksia.
Pimeys kuvaa sitä, kun valo ei ole läsnä. Kun
Jumalan antama valo puuttuu, ihminen asemoi
itsensä vääristyneesti suhteessa itseensä, toisiin
ihmisiin ja Jumalaan. Hän on ylpeä, väärällä
tavalla riippumaton. Ylpeydessä kyse on väärästä asemasta suhteessa Jumalaan, ihmisiin ja
itseemme – ihminen haluaa olla jumala, oman
elämänsä hallitsija ja muiden määrittelijä. Tästä seuraa syyllisyyttä, tuomitsemista, pelkoa,
vihaa, epätoivoa, joka lopulta erottaa ihmiset
toisista.
Valkeus kuvaa valon läsnäoloa. Kun Jumalan
valo valaisee, niin ihminen ymmärtää asettaa
itsensä oikeaan asemaan suhteessa itseensä,
kanssaihmisiin ja Luojaansa. Tällöin on kyse
nöyryydestä; annan Jumalalle oikeuden määritellä itseni ja muut ihmiset. Silloin keskeistä
ovat armahtaminen, rauha, rakkaus ja toivo
– Jumala yhdistää ihmiset osallisiksi samasta
lähtökohdasta.

Valon paljastava ja parantava vaikutus - rauha
Jeesus sanoi: Minä olen maailman valo, (Joh
8:12). Valo luo elämää, pimeys kuolemaa.
Maapallon elämän kannalta on elintärkeää,
että auringon valo valaisee maanpinnan. Vain
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valo voi saada aikaan reaktion, jossa elämä
puhkeaa. Ihmisen sisimmän kannalta on aivan
yhtä tärkeää, että Jumalan valo paljastaa ja
hoitaa, parantaa sydämen! (Ef. 5:8–14 Valo
paljastaa, Mal. 3:20 Valo parantaa – Jumalan
auringon alla).

Armon kasvattava vaikutus
Titus 2:11 Jumalan armo on näet ilmestynyt
pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja
maailmalliset himot ja elämään hillitysti,
oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä
maailmassa…
Kun meitä kutsutaan valoa kohti, se on
kutsu kasvuun: Jumala-suhteessa (Joh. 12:46),
ihmissuhteissa (1 Joh. 2:5–10) ja minä-suhteessa (Ef. 8-14).
1 Joh 1:6-7. Jos sanomme elävämme hänen
yhteydessään mutta vaellamme pimeässä,
me valehtelemme emmekä seuraa totuutta.
7. Mutta jos me vaellamme valossa, niin
kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys
toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri
puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Kun sydän puhdistuu, niin ihmisen hengityskin paranee, ahdistus vähenee! Sisäinen
terveys vaikuttaa ulkoiseen terveyteen. Jumalan valossa on ihmiskunnan tulevaisuus, koska
se muuttaa sisäisen maailman keskuksen,
sydämen. Jer. 29:11–12
Erkki Keski-Lusa
Jyväslylän Kautläehtyksen
toiminnanjohtaja

jatkoa sivulta 5
väskylässäkin on paljon tehtävää asukkaiden
hyvinvoinnin edistämisessä. Joulukuussa
kaupunginvaltuustossa hyväksytyn hyvinvointisuunnitelman mukaisesti pyrimme löytämään
toimenpiteitä, joilla vähennetään yksinäisyyttä,
loivennetaan eriarvoistumista, lisätään palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä
aktivoidaan ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan. Kolmannen sektorin toimijoiden
rooli asukkaiden hyvinvoinnin edistäjinä on
merkittävä. Jyväskylän Katulähetys ry on ollut
pitkään kaupungin tärkeä yhteistyökumppani ja
huomattava palvelujen tuottaja. Tarvitsemme
kaikkia tahoja ja erilaisia käytännön toimia,

jotta voimme tukea haastavissa elämäntilanteissa olevia asukkaita. Onneksi Jyväskylässä
työttömyys, myös pitkäaikaistyöttömyys ja
nuorten työttömyys, vähenevät hyvää vauhtia. Kaupunki pyrkii omalta osaltaan kaikin
tavoin tukemaan työllisyyden edistämistä ja
elinvoiman vahvistumista.
Toivotan Suomen Katulähetysliiton valtakunnallisten talvipäivien osallistujat lämpimästi tervetulleiksi Jyväskylään.
Timo Koivisto
kaupunginjohtaja

Kuvasatoa Kesäpäiviltä Kuopiosta

Kuvat: Esa
Seppänen
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