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Meillä on vastuu
lapsista ja nuorista!
Olen saanut muutaman viime vuoden aikana seurata Takaisin Elämään
ry:n tekemää erityisnuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja kansainvälisesti.
Tästä nuorille suunnatusta upeasta
toiminnasta voisi moni järjestö, kunta
ja seurakunta ottaa esimerkkiä. Onhan
tosiasia, että jos emme kansakuntana ota vastuuta lapsista ja nuorista,
millainen tulevaisuus heitä ja meitä
oikein odottaa? Jo nyt erilaiset tutkimustulokset osoittavat, että lasten
köyhyys on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kahtiajakautuminen huonosti ja
hyvinvoiviin perheisiin on tapahtunut
laman jälkeisinä vuosina ja tämä kehityssuunta näyttää jatkuvan edelleen.
Kuntien ja seurakuntien tekemä
nuorisotyö on monilla paikkakunnilla
supistunut taloudellisten resurssien
vähenemisen seurauksena. Samaan
aikaan viestit katutasolta kertovat,
että nuoremme voivat erittäin huonosti. Masennus, päihdeongelmat,
nuorisorikollisuus ja syrjäytyminen
ovat tuhansien ja taas tuhansien
nuorten kansalaistemme arkipäivää
maassamme.

Syrjäytyminen on maailman
laajuista
Takaisin Elämään -järjestö on
tehnyt arvokasta työtä myös maamme rajojen ulkopuolella. Pidän tätä
erittäin suuressa arvossa. Meillä on
maassamme omannäköiset ongelmamme ja esim. Liettuan mustalaisky-
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lissä ne ovat toisenlaiset. On tärkeää,
että maailmaa katsellaan laajemmin,
sillä näin maailmankuva muotoutuu
oikeanlaiseksi. Oma työ näyttäytyy
uudessa valossa.
Olin viime viikolla Ghanassa kansainvälisen Siniristin kongressissa,
jonka aiheena oli HIV, Aids, huumeet ja alkoholi. Viikon aikana omat
silmäni avautuivat kansainväliselle
kristilliselle päihdetyölle aivan uudella tavalla. Tulivatpa ihmiset mistä
päin maailmaa tahansa, niin viesti oli
sama – päihteidenkäyttö lisääntyy ja
sairaudet leviävät. Meillä on kuitenkin
jotain, joka rohkaisee ja kannustaa
jatkamaan tätä tärkeää, hyvää työtä.
Meillä on Jeesus Kristus.

Ghanan Siniristi 100 vuotta
Ghanan Siniristi täytti kokouksemme aikana 100 vuotta ja saimme
osallistua juhlajumalanpalvelukseen.
Ylistyslaulut kohosivat taivaisiin.
Kaksi torvisoittokuntaa piti huolen
säestyksestä. Oli hienoa nähdä, kun
köyhät ihmiset antoivat seteleitä kolehtikippoihin niin paljon, että kipot
piti tyhjentää muutamaan kertaan
kesken kolehdinkeruun. Ihmiset antoivat vähästään vielä huonommassa
asemassa oleville. Meillä olisi tästä
opittavaa. Muutenkin iloisuus ja
myönteisyys elämää kohtaan olivat
käsin kosketeltavia koko matkan ajan.
Vieressäni istunut Norjan Siniristin
edustaja sanoi: ”Tämä on kuin taivaas-

sa.” Niin se oli minunkin mielestäni.
Meillä on myös kansainvälinen vastuumme vaikeassa asemassa olevien
auttamiseksi.

Yritysten taloudellinen tuki
tärkeää
Miten saisimme yrityksiä, liikelaitoksia ja yksityisiä ihmisiä tukemaan enemmän tätä kansallista ja
kansainvälistä toimintaa? Jos otamme
esimerkiksi Norjan Siniristin, heidän
toimintansa Norjassa ja kansainvälisen
työn kautta esim. Afrikassa perustuu
hyvin pitkälle yritysten taloudelliseen
tukeen. Sosiaalinen vastuu on ulotettu
oman maan lisäksi kolmansiin maihin.
Tiedän, että Suomessa jo monet yritykset ovat lähteneet tukemaan esim.
Takaisin Elämään -yhdistyksen kaltaisia toimijoita. Emme kuitenkaan ole
vielä lähelläkään keskieurooppalaista
tai norjalaista toimintatapaa. Suunta
on kuitenkin oikea.
Toivon teille kaikille, jotka teette
työtä tai toimitte vapaaehtoisina Takaisin Elämään ry:ssä oikein runsasta
siunausta!
Ulla-Maija Nikula,
Sininauhaliiton hallituksen
puheenjohtaja

Kansikuva:
Mika Niikko
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Toisenlainen tilannekatsaus
Lehdessämme on vuosittain tilannekatsaus, joka pitää sisällään
erilaisia tunnuslukuja taloudesta ja
toiminnasta. Tätä ajatusta vasten haluamme ajoittain kirjoittaa myös ”henkilökohtaisesta tilannekatsauksesta”.
Numeroista sen verran, että tämän
vuoden talousvaje tulee olemaan noin
4.000–5.000 euroa. Tämä tulisi katettua 200 jäsenmaksulla. Kiitos jäsenille
ja ystäville, jotka olette yhteistä työtä
kannattaneet rukouksin, jäsenmaksuin
ja rahalahjoin. Kiitos julkisille ja yksityisille rahoittajille, joiden luottamus
työtä kohtaan on säilynyt. Kiitos
Taivaan Isälle, jolta olemme kaiken
saaneet ajallaan.

Sisäinen tilamme
”Älä koskaan puhu selän takana
pahaa Jumalan palvelijoista. Älä
satuta kättäsi Jumalan voideltuun.
Älä yleensä ottaenkaan puhu pahaa
KENESTÄKÄÄN selän takana,
äläkä kuuntele toisia, jotka puhuvat.
Jos hiljaa kuuntelet pahan puhumista, olet osallinen siitä. Jos meillä on
jotakin sanottavaa jostakin ihmisestä,
me puhumme ihmiselle itselleen.
Sana sanoo: ’Puhukaa TOTTA toinen
toisellenne.’ Yksinkertainen, siunattu
asenne ihmisiin. Tällaisessa tavassa
elää on siunaus eikä tarvitse pelätä
katsoa ketään silmiin. Puhu aina ihmisestä, joka ei ole paikalla, samalla
tavalla kuin jos hän olisi läsnä kuuntelemassa. ’Jokaisesta turhasta sanasta,
jonka ihmiset puhuvat, heidän tulee
tehdä tili tuomiopäivänä.’ Ihmiset
oppivat tuntemaan sinut rehellisenä
ihmisenä.”
Suora lainaus oli ystävältäni,
lähetyskentältä lähettämästä ystäväkirjeestä, jonka sain hetki sitten.
Ystäväni sanat jäivät soimaan mieleni
sopukoihin. Kuinka totta onkaan, että
teemme usein sellaista, mitä emme
tahdo, kuten Paavali asian ilmaisi:
”Sillä minä en tunne omakseni sitä,
mitä teen; sillä minä en toteuta sitä,
mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan,
sitä minä teen” (Room 7:15). On suo-

rastaan vaarallista puhua suusta ulos
mitä tahansa, sillä Raamatun mukaan
”Kielellä on vallassansa kuolema ja
elämä” (Snl. 18:21). Hyvää puhumalla me ja lähimmäisemme saamme
elinvoimaa.

Kielen kesyttäminen
”Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että
merieläinten luonnon, voi ihmisluonto
kesyttää ja onkin kesyttänyt; mutta
kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää;
se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme
Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme
ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;
samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.” (Jaak.
3:7-10)
Älä jää masennukseen, jos huomaat syyllistyneesi lähimmäisesi
panetteluun. Vaikka kieltäsi et voi
kesyttää, voit ”kesyttää tahtosi”. Ensimmäiseksi: päätä, ettet puhu mitään
sopimatonta. ”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä”
(Ef.4:30b).

Kielen kilvoittelu
Työyhteisössämme sovimme joitain kuukausia sitten, että emme puhu
pahaa toisistamme, olosuhteista tai
muutoin valita ulkopuolisille toisiimme tai työhön liittyvistä ongelmista.
Tämän sopimuksen myötä työyhteisön
työilmapiiri on muuttunut erittäin
hyväksi. Kaikkien on helppo hengittää, kun tietää, että ainakin seitsemän
ystävää ei osallistu panetteluihin, vaan
jopa puolustaa tarpeen tullen. Jos
tiedostamme, että hyvää puhumalla
tilanteet ympärillämme ja omat asenteemme voivat muuttua, on ”kielen
kesyttäminen” äärimmäisen tärkeää!
Haastan sinua hyvä lukija rinnalleni
”kesyttämään kielesi” ja luomaan
työ- tai muuhun yhteisöösi ilmapiiriin, jossa on hyvä hengittää ja olla.
Otetaan tosissamme ystäväni sanat:
”Älä yleensä ottaenkaan puhu pahaa
KENESTÄKÄÄN selän takana, äläkä
kuuntele toisia, jotka puhuvat”.
Siunaavin talviterveisin:
Mika Niikko, toiminnanjohtaja

”Mutta haureutta ja minkäänlaista
saastaisuutta tai ahneutta älköön edes
mainittako teidän keskuudessanne
– niin kuin pyhien sopii – älköön myös
rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan
paremmin kiitosta.” (Ef. 5:3,4)
Toiseksi: opettele puhumaan lähimmäisestäsi vain hyvää ja rakentaa
tai sitten älä puhu hänestä mitään!
”...vaan ainoastaan sellainen, mikä
on rakentavaista ja tarpeellista ja on
mieluista niille, jotka kuulevat” (Ef.
4:29b). Puhu hyvää ennen kaikkea
puolisostasi, samoin seurakunnastasi, esivallasta, ilkeästä naapurista,
kilpailijasta, alkoholistista, narkomaanista, prostituoidusta, varkaasta
tai kenestä tahansa, joka saa sinun
kielesi huomion kiinnittymään ”ojaan
tien asemasta”.

Mika Niikko ja Teresa tytär.

Tilaa ystävällesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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STREETLIGHT-NUORISOHALLI
Miten kaikki alkoi

Ainutlaatuinen yhdistelmä

Riihimäen Helluntaiseurakunnan
nuorisopastori Mikko Kujala, on
ollut viime aikoina tuttu näky Streetlight-nuorisohallilla. Hän katselee
hymyillen ja helpottuneena yhteisen
ponnistelun tulosta. Sitten Mikko
alkaa hiljalleen kertoa eräästä illasta
Riihimäen keskustassa.

Kyseessä on jotain ainutlaatuista,
jotain, joka ensimmäisen kerran yhdistää useat tahot työskentelemään
alueen nuorten hyväksi. Saman katon
alta löytyy nuorisohalli, työllisyysprojekti, seurakuntien nuortentoimintaa
ja suunnitelmissa on vielä käynnistää
kirpputori ja paljon muuta. Poikkeukselliseksi tämän yhdistelmän tekee se,
että paketti toimii riihimäkeläisten
kristittyjen yhteisestä näystä auttaa ja
tukea nuoria. Visiona on, että keskuksen kautta nuoret löytävät vastauksia
elämäänsä: työttömille työtä, päihteiden käyttäjille tukea päihteettömyyteen, aikuisen tukea sitä tarvitseville
ja etsijöille löytämisen iloa.

”Kaikki lähti siitä, kun noin kaksi
vuotta sitten kävelin iltahämärässä
Riihimäen keskustassa. Nuorten pahoinvointi ja auttajien vähyys nosti
palan kurkkuun. ’Missä sinä olet Jeesus? Mikä on sinun tahtosi?’ huokasin
ylöspäin. Tästä meni jonkin aikaa,
kun löysimme itsemme tästä vanhasta
teollisuushallista. On mahtavaa, kuinka Jumala vastaa rukouksiimme. En
nähnyt vanhaa kirjapainoa, en likaisia
seiniä – näin kristillisen nuorisohallin.
Siitä lähti prosessi, jonka arkkitehtina
on ollut Taivaallinen Isä, niin upeasti
palat ovat loksahtaneet kohdalleen.
Alusta lähtien saimme työstää yhteistä näkyä Riihimäen Katulähetyksen
kanssa. Ja nyt tämä kaikki on totta eikä
ihmeille näy loppua. Meillä ei ole ollut
pennin latia laittaa tähän projektiin ja
kuitenkin kaikki maaleista, biljardipöydästä aina toimistokalusteisiin asti
on saatu hankittua. Suuri kiitos tästä
kuuluu uskollisille tukijoillemme.”

Hallia sisältä.
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Voimavaraistajana
toimiminen
Takaisin Elämään ry:n rooli Riihimäen Streetlight-nuorisohallin
käynnistämisessä on ollut toimia
taustavoimana. Yhdistyksen projektijohtaja Juha Lehtonen rohkaisi ja
auttoi riihimäkeläisiä hakemaan rahoitusta. Riihimäkeläisillä oli erittäin
hyvät, laajat ja yksimieliset verkostot,
joka helpotti projektin käynnistämistä.
Myös kaupungin positiivinen suhtautuminen ja taloudellinen tuki oli
merkittävä. Jatkossa teemme yhteistä
asiakastyötä jakaen kokemuksia ja
myös asiakkaita keskenämme.

Takaisin Elämään ry näkee tärkeänä roolinaan olla tukemassa eri
puolella Suomea käynnistyviä nuorisohankkeita. Vaikka emme vähäisten
rahavarojemme vuoksi voi taloudellisesi tukea uusia hankkeita, voimme
antaa neuvoja, joiden avulla voidaan
välttää samojen virheiden toistaminen,
joihin uudet aloittavat hankkeet usein
törmäävät. Mikäli sinulla tai ryhmälläsi on näky ja tarvitset asiantuntemusta jonkin hankkeen tai haasteen
arvioimiseen, käänny rohkeasti puoleemme ja katsotaan, kuinka voimme
olla avuksi.

Tukityö tarjoaa avaimia
elämään
Iloisen oloiset miehet Mika ja
Heikki toivottavat tulijan tervetulleeksi Streetlight-hallin perukoille.
Vuoden aikana Riihimäellä on tapahtunut ihmeitä. Nyt olemme niistä
yhden äärellä. Mika ja Heikki kertovat
varovaisen innostuneesti ajatuksistaan
ja visioistaan juuri alkaneesta (1.9.)
työllisyysprojektista. Hankesuunnitelma on tehty unelmasta käsin ja
loppuvuoden aikana unelmaa tuodaan
käytäntöön. Tärkeintä on, että toiminta
vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Visioita
ja mahdollisuuksia laajentumisellekin
löytyy, mutta nyt on tärkeintä saada
projekti käyntiin positiivisella sykkeellä.
Projektipäällikkö Mika Koivuniemi ja työnohjaaja Heikki Leinonen
ovat tasavertainen työpari. Aiemmin
Mika on työskennellyt lähinnä taloushallinnon parissa ja nyt on kyseessä
miehen ensimmäinen projektityö.
Heikki on työskennellyt vastaavassa projektissa Jyväskylässä nelisen
vuotta. Vaikka eläkepäivät ovat olleet jo harkinnassa, haluaa Heikki
tuoda oman osaamisensa Riihimäen
projektiin.
Projektia rakennetaan pala
palalta
Haasteita ei puutu Hämeen TEkeskuksen ja Riihimäen kaupungin
rahoittamasta työllisyysprojektista.
Vaikka projekti saadaan käynnistää rauhassa, halutaan kaikki tehdä

Tilaa itsellesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!

Tilojen käyttöä maksimoidaan,
jotta Streetlight-nuorisohalli, työllisyysprojektin toimitilat, kirpputori ja
toimisto mahtuvat saman katon alle.
Mika ja Heikki visioivat jo kovaa
vauhtia kirpputoritoimintaa juuri
vuokrattuun reilun 200 m2 lisätilaan.
Heikin Jyväskylästä saamat hyvät kokemukset työpajatoiminnasta halutaan
hyödyntää myös Riihimäellä. Mikäli
tilaratkaisut onnistuvat, aloitetaan pajatoiminta ensi vuoden puolella.
Yhteistyöllä on merkittävä asema
projektin onnistumisessa. Haluamme
laajan ja toimivan verkoston, sanoo
Mika. Erityisesti kristillisten yhteisöjen mukanaolo ja tuki koetaan
tärkeäksi.

Kristillisyyttä ei piilotella
Kristillisyys näkyy arjessa ja
arvoissa. Ihmiset toivotetaan tervetulleeksi ja hyväksytään omana
itsenään. Henkilökunnalle tärkeitä
latautumispaikkoja ovat aamuiset
rukoustuokiot. Kristillisyys on yksi
projektin voimavaroista, mutta päävastuun hengellisistä asioista kantavat
paikalliset seurakunnat. Esimerkiksi
sielunhoidollisiin tilanteisiin ei projektin puitteissa pystytä antamaan
paljon aikaa.
Haastattelun lopuksi kysyn projektin unelmasta, siitä miksi miesten
sydämet sykkivät tälle hankkeelle.
”Unelmamme on, että projekti voi
tarjota ihmisille mahdollisuuden
muuttaa elämän suuntaa. Että he
kokevat olevansa osana yhteiskuntaa
ja että he tuntevat olevansa tärkeitä
sellaisenaan. Haluamme tukea elämänhallintaa työnteon sekä opiskeluun ohjauksen kautta. Haluamme
jokaista rohkaista näkemään omat
vahvuutensa.”
Siviilipalvelusmies Kulmala istuu
rennosti sohvalla ja pyytää työkave-

riaan keittämään kahvia.
Hän päätyi sivariin Streetlight-nuorisohallille ystäviensä Elias Luomon
ja Mikko Kujalan kautta,
jotka ovat osa halliprojektin perustajatiimiä.
Kun tilaisuus ainutlaatuiseen nuorisotyöhön tarjoutui, eihän siitä voinut
kieltäytyä.

Remonttia ja raamattua
Tähän mennessä työ
on pitänyt sisällään remontointia ja työnohjausta Takaisin
Elämään ry:n asiakkaille. Aluksi vähän
hirvitti ajatus, että pitäisi työskennellä
yhdessä entisten päihteidenkäyttäjien
kanssa. Onneksi homma osoittautui
helpoksi ja antoisaksi. Nyt nuoret
miehet ovat kuin parhaita kavereita,
eikä ohjaaja-ohjattava suhteesta ole
tietoakaan.
Työpäivät on aloitettu aina yhteisellä raamatunluvulla, keskustelulla ja
rukouksella. Nämä aamuhetket ovat
olleet työn parasta antia; ei tarvitse
tehdä töitä ja saa puhua Jeesuksesta,
Kulmala veistelee.
Kahvinkeiton lomassa Kallekin
heittäytyy mukaan keskusteluun. ”Riihimäen juttu on ollut hieno homma,
mieluimmin mä täällä olen kuin kotona. Ja kai se jotain kertoo korkeasta
motivaatiosta, kun vapaaehtoistyönä
tätä on tehty. Tärkeintä täällä on hyvät tyypit ja että on löytänyt ystäviä,
joiden kanssa voi hengata työpäivän
jälkeenkin. Ei tarvi yrittää olla enemmän kuin on.”
Saman katon alla
Kun halli avattiin lokakuussa,
muuttui Rudyn työnkuva enemmän
nuoriso-ohjaaja – tyyppiseksi. Kolmesta neljään iltaa viikossa nuorisohalli toimii avoimien ovien periaatteella. Lauantaiset Streetlight-illat
tarjoavat bändejä, toimintaa ja ilosanomaa. Tämän lisäksi halli palvelee
alueen seurakuntia. Niin Helluntaiseurakunta (pe nuortenilta) kuin Uskon
yhteys-seurakunta (kokoukset ti ja su)

Mika ja Heikki

laadukkaasti. Tämä tarkoittaa, että
työn suunnitteluun ja seurantaan
kiinnitetään heti alusta asti huomiota.
Tänä vuonna projekti työllistää 3-4
henkilöä. Tulevina vuosina määrä on
kaksin- tai jopa kolminkertainen.

järjestävät tiloissa toimintaa.
Kulmala kuvailee hallia seurakunnan esiasteeksi, jonne on helppo tulla.
Nuorisohalli on jotain enemmän kuin
perinteiset nuorisotalot. Aktiviteettien
ja yhdessä tekemisen kautta tuetaan
nuoria ja autetaan heitä tutustumaan
Jeesukseen.

Unelmani
Unelma hallista on, ettei se toimiessaan jäisi vain toimintakeskukseksi.
Vaan, että näkisi nuorten elämän muuttuvan, että he löytäisivät Jeesuksen ja
kasvaisivat uskossa. ”Että heistä tulisi
palavia uskovia”, se on mun unelmani,
sanoo Rudy Kulmala.

”Power tulee Jeesukselta!”
–Rudy Kulmala, 12.9.2006

Tilaa ystävällesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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NUORET PUNAISENA LANKANA
Yhdistyksen kuuden vuoden historiaan mahtuu monta tarinaa ja seikkailua. Toiminta lähti suuresta visiosta
perustaa toimintakeskus, jonka katon
alle mahtuisi lähes kaikki mahdollinen
nuoren auttamiseksi takaisin elämään.
Vaikka laajaa toimintaa mahdollistavaa
toimintakeskusta ei vielä ole saatu, on
nuoren kokonaisvaltainen auttaminen
säilynyt toiminnan punaisena lankana.
Vuosien saatossa olemme kohdanneet
tuhansia nuoria, joista satoja olemme
saaneet auttaa keskusteluin, rukouksin, palveluohjauksin, tukiohjelmien,
asuntojen, tukityöpaikkojen, vapaaajantoimintojen, humanitäärisen avun,
vertaistuen ym. keinojen avulla.

vaavat toiminnan kristillisiä arvoja.
Huolimatta taustasta, rodusta tai asemasta uskomme Raamatun sanan perusteella, että jokaiselle on tarjolla parempi elämä. Uskomme, että Jumalan
muuttava voima on totta eilen, tänään
ja iankaikkisesti. Eikä tämä sulje pois
ammatillista työotetta. Päinvastoin, ne
täydentävät toisiaan.

Turvattu tulevaisuus
Kristilliset arvot
Tiivistimme keväällä 2006 yhdistyksen arvopohjaa seuraavanlaiseen
slogaaniin: Jokainen on tärkeä,
muutos on mahdollista, elämä on
arvokasta. Nämä kolme asiaa allevii-

Tuntuu joskus, että tulevaisuuteen
olisi mukava nähdä. Eipä tulisi suunniteltua ja haaveiltua turhaan. Ensi
vuodeksikin olemme hakeneet useita
projekteja, joista päätökset saamme
joulukuussa 2006. Myös unelma
omasta toimintakeskuksesta elää, jota

Vantaalaisia nuoria Agabus bussissa.

Kuva: Timo Valtonen

Takaisin Elämään -yhdistyksen uutislehti

Ilman laajaa yhteistyöverkostoa
olisivat kätemme kuitenkin liian

lyhyet tarttumaan nuoren elämään.
Kuluvanakin vuonna työn ovat mahdollistaneet seurakunnat, kristilliset
järjestöt ja toimijat, kunnat, innokkaat
vapaaehtoistyöntekijät sekä säätiöt ja
muut rahoittajat. Yhdessä tekemällä
saadaan suuretkin unelmat toteutetuiksi. Lehden keskiaukeama esittelee
yhden esimerkin siitä, mitä todellinen
yhteistyö ja rakkauden täyttämät sydämet saa aikaan.
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ETSIVÄÄ TYÖTÄ
kuitenkaan ei voida saavuttaa nykyisten rahoittajien turvin. Uskomme, että
kaikella on aikansa, joten olemmekin
jättäneet haaveemme rukouksissa ”taivaalliselle Arkkitehdille”. Sanotaanhan Psalmeissakin, että jos Herra ei
huonetta rakenna, niin sen rakentajat
turhaan vaivaa näkevät. Teet hyvin,
kun muistat haasteitamme ja maamme nuorisoa rukouksin. Nuorissa on
tulevaisuus!
Vuotta 2006 voisimme kutsua
yhdistyksessä pysähtymisen ajaksi.
Olemme yhdessä katsoneet menneisyyteen ja kurkistelleet tulevaisuuteen.
Tavoitteena on oppia tekemästään ja
suunnata toimintaa niin, että se jättää jälkeensä jotain kestävää. Toisin
sanoen olemme halunneet kuluvan
vuoden aikana kehittää ja vakauttaa
yhdistyksen toimintaa.
Kun keskustelimme yhdistyksen
asemasta ja tehtävästä tässä ajassa,
tulimme seuraavanlaisiin tuloksiin.
Takaisin Elämään ry on:
• aidosti kristillinen
nuorisoyhdistys
• nopeasti ajan haasteisiin
reagoiva yhdistys
• perustettu palvelemaan ja
täydentämään sekä seurakuntien että sosiaalipalvelujen tarjontaa
• aktiivisesti läsnä
syrjäytyneen nuoren arjessa
• toimija, joka uskaltaa ja kykenee tarjoamaan apua silloin,
kun muu verkosto vetäytyy
nuoren elämästä.

Vuosaaren Ystäväsillalla
Keväästä lähtien Takaisin Elämään ry:n Ystäväsillan toimitiloista
käsin Helsingin Rastilassa on tehty
viikoittain etsivää työtä. Etsivän työn
vastuuhenkilönä toimii yhdistyksen
työntekijä Toni Willo. Yhdessä vapaaehtoisten kanssa jalkaudutaan lähialueille tavoittamaan apua tarvitsevia
nuoria. Ystäväsillan olohuone toimii
kontaktipaikkana, jossa voi rauhassa
keskustella vaikkapa kahvikupin
ääressä.
Rastilan Etsivän työn illat ovat
aina erilaisia. Joskus olohuoneeseen
kokoontuu enemmänkin väkeä, joskus
taas voi tulla vain ehkä yksi nuori.
Jokainen on kuitenkin tärkeä ja työtä
halutaankin tehdä mahdollisimman
paljon ruohonjuuritasolla, jotta kynnys tarpeessa olevalle nuorelle olisi
mahdollisimman matala.

Keskustan katupartio
Joka toinen perjantai pidämme
Agabus Ry:n kanssa yhteistyössä nuorisobussia Forumin kulmalla. Bussissa
on melkoinen hulina joka kerta. Kysy-

myksiä päihteistä, hengellisyydestä ja
ajankohtaisista asioista satelee enemmän kuin aina on vastauksia. Tulijoita
on usein enemmän kuin bussiin sisälle
kerralla mahtuisi (n. 12 nuorta) varsinkin talviaikaan, kun ulkona on kylmä.
Kävijät ovat suurimmaksi osaksi alle
18–vuotiaita nuoria, joukossa myös
paljon maahanmuuttajia. Keskustan
työ on järjestön etsivää ja ehkäisevää päihdetyötä. Kierrämme myös
asemanseutua keskustelemassa päihteiden käyttäjien kanssa ja ohjaamme
heitä avun piiriin.

Yksilöihmisen arvo
Vuosaaressa kohdatuista nuorista
useimmilla on huumetausta. Keskustelujen ja kuuntelemisen kautta monet
ovat saaneet rohkaisua ja motivaatiota
elämänmuutokseen kohti päihteetöntä,
vapaata elämää. Joidenkin kanssa on
syntynyt pitempi kontakti, toisten
kanssa taas on tavattu vain kerran.
Jokainen tapaaminen on kuitenkin
tärkeä. Jokainen ihminen on arvokas.
Aina ei välttämättä nähdä heti tuloksia,
mutta kohtaamisen merkitystä yhdelle
ihmiselle ei voida koskaan tietää.

Pojat kulmasohvalla.

Tilaa ystävällesi maksuton Takaisin Elämään -uutislehti!
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Palautus:

Takaisin Elämään ry
PL 70, 01451 Vantaa
Y-tunnus: 1611377-1
Rek.Nro 179.822

HUOM! Muista ilmoittaa meille uusi osoitteesi!

NUORISOTYÖSSÄ MUKANA
DOKUMENTTIELOKUVA

ISRAEL

JULKAISIJA:

- PYHÄ VAI PAHA MAA

Takaisin Elämään ry

L

ähi – idässä kuohuu jatkuvasti. Juutalaisten ja palestiinalaisten kädenvääntö herättää maailmalla paljon tunteita ja tiukkaakin kritiikkiä ja usein juutalaiset nähdään
tilanteiden syntipukkeina. Mitkä ovat todellisia syitä nykytilanteen syntyyn? Onko kysymyksessä poliittinen vai uskonnollinen konikti? Kenen tuo kiistelty maa on? Palestiina vastaan
Israel! Juutalaiset, kristityt ja arabit! Islam vastaan Raamattu!
Elikö Jeesus todella Jerusalemissa? Kuka vetää pidemmän
korren? Kenelle Jerusalem kuuluu? Pyhä vai paha maa videolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
• Koraanin ja raamatun eroja
• Kiistanalaisen temppelialueen
historiaa (länsimuurin kaivaukset,
länsimuurin tunneli)
• Jeesuksen jalanjäljissä
temppelialueella
• Mitä Qumranin kirjakääröt
todistavat
• Megiddon historiallinen
painoarvo (Harmageddon)
• Egyptin historian aikavirhettä
• Juutalaisten maahanmuuttoa
• Pakolaisleirien syntyä
• Terrorijärjestöjä

TOIMINNANJOHTAJA:
Mika Niikko, 044 287 5550
mika.niikko@takaisinelamaan.fi

TAITTO JA ULKOASU:
Mainosyksikkö Ky • Kimmo Kestilä

TakuuSähkö Oy
Pekka Sartola

Mika Niikko, 044 287 5550
ilmoitushinnat alkaen 60 euroa

TOIMIPISTEET:
Kontaktipiste - Paalupaikka

Ariel Livson

Rasinkatu 10, Vantaa (Koivukylä)
Puh. (09) 823 2433

Asiantuntijoina ovat kirjailija,
Lähi-idän asiantuntija
Pekka Sartola ja arkeologi,
opas, kirjailija Ariel Livson.

Uranuksentie 6
01480 Vantaa
puh. 010 778 4300
fax 010 778 4309

Hinta vain

20 eur

TUOTTAJA JA KÄSIKIRJOITTAJA JARI RÄSÄNEN
KUVAUS JARI RÄSÄNEN JA KIMMO KESTILÄ
EDITOINTI JARI RÄSÄNEN • ÄÄNEN JÄLKIKÄSITTELY JARI ROINE
ASIANTUNTIJAT ARIEL LIVSON JA PEKKA SARTOLA
GRAAFINEN SUUNNITTELU KIMMO KESTILÄ

www.videotuotanto.net

Myllykummun työkeskus • 2006

ILMOITUSMYYNTI:

(ovh. 27 eur)

ISRAEL - PYHÄ VAI PAHA MAA

PAINOPAIKKA:

DVD
VIDEO

Tilaukset:
(09) 823 2433
(ark. klo
10.00-15.00)

Seripaino/Somistamo
www.seriniikko.fi
Puh. (09) 730 073

takuusahko@takuusahko.fi
www.takuusahko.fi

Ystäväsilta-olohuone:
Harustie 7 D, Helsinki (Rastila)

INTERNET:
www.takaisinelamaan.fi

SÄHKÖPOSTI
(henkilökohtainen)
etunimi.sukunimi@takaisinelamaan.fi
info@takaisinelamaan.fi

POSTIOSOITE:
PL 70, 01451 Vantaa
Katso
referenssit
kotisivuilta!

SUUNNITTELU, URAKOINTI
JA ASENNUKSET

FAKSI:
(09) 836 41 840

Leikkaa irti
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Nordea
122030-224499
Handelsbanken 313130-1084540

Saaja
Mottagare

Takaisin Elämään ry

TILISIIRTO

GIRERING

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

PL 70, 01451 Vantaa, puh. (09) 823 2433

Kannatusjäsenmaksu 2006, (20 €) 3007
Kiireisin tarve
3366
Varhaisnuorisotyö
3010

Maksaja
Betalare

- Kiitos kannatuksesta Allekirjoitus
Underskrift
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Från konto nr

Rahankeräyslupanumero: ESLH-2006-00180/Tu-52, nro. OKU 102A
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Eräpäivä
Förf.dag

Euro

