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erkki.arvaja@kanetti.com

Emme osaa aavistaa, miten tärkeää
on isän rakkaus. Sen puuttumisel-
la on ollut suuri seuraus nyky-

yhteiskuntaan. Useimmat meistä emme
tunne omaa isäämme. Vankiloissamme
olevista vangeista yli 90 % eivät ole kos-
kaan kokeneet isän rakkautta.

Viikossa on 168 tuntia. Työskente-
lemme noin 40 tuntia, nukumme 52 tuntia
ja käytämme työmatkoihin noin 15 tuntia.
Jäljelle jää 57 tuntia. USA:ssa erään tut-
kimuksen mukaan isät antoivat yläastet-
ta käyville lapsilleen aikaa keskimäärin
7,5 minuuttia viikossa. Oppiiko lapsi tun-
temaan isänsä 7,5 minuutissa?

Miehet eivät ole perheensä aktiivijä-
seniä. Heillä ei ole toimivia ihmissuhteita
ja usein heillä on vähän ymmärrystä ja
tietoa lasten kasvatuksesta. Ja useim-
missa tapauksissa he elävät erillään us-
kosta ja ovat emotionaalisesti kehitty-
mättömiä huolehtimaan ja ottamaan vas-
taan huolenpitoa. Kun avioliitossa tulee
kriisejä, miehet eivät tajua, mitä on tapah-
tumassa. He eivät näe itsessään mitään
ongelmaa. He kieltäytyvät myöntämästä
olevansa vastuussa ja viimeiseen asti
kieltäytyvät muuttumasta.

Teollinen vallankumous vei miehiltä
pois osaamisen. Yleensä he ovat passii-
visia ja vihaisia.

Monille miehille isä on etäinen ja kova.
Ja kuitenkin, kun heiltä kysytään, rakas-
tiko isä teitä? Vastaus on: “Kyllä isä
rakasti.” Mutta kun kysytään: “Pitikö
hän sylissä ja puhuiko hän?” Vastaus on
ei.

Kun miehet eivät ole pystyneet otta-
maan vastuuta perheestään, niin se on
langennut äideille.

Meillä on vielä mahdollisuus muuttaa
vääristymä ja pysäyttää kierre, että isät
ovat heikkoja ja etäisiä.

Naiset eivät voi valitettavasti tehdä
asialle kovinkaan paljon.

Usein naiset haavoittuvat niin, että he
luovuttavat. Mutta useimmissa tapauk-
sissa, joissa mies haluaa tehdä paran-
nusta ja muuttua, niin avioliitto voidaan
pelastaa. Jos annamme Kristuksen pa-
rantaa meidät, niin silloin sydämemme
kääntyvät meidän isiemme puoleen.

Jumala loi isät tärkeiksi. Heidän tulisi
olla yhtä kiinnostuneita lapsistaan 12
ensimmäisen kuukauden aikana kuin äi-
tienkin. Koska luottamus tai pelko saa
paikan lapsen sydämessä ensimmäisten
elinkuukausien aikana, erityisesti ensim-

mäisten viikkojen aikana. Poikavauva
vaistoaa, mitä miehenä oleminen merkit-
see sen kautta, mitä hän tuntee omasta
isästään ensimmäisten elinviikkojen ai-
kana. Isän kosketuksesta ja puhumisesta
lapsi vaistoaa isän rakkauden ja myötä-
tunnon tai kärsimättömyyden.

Myös tyttövauva vaistoaa isän köm-
pelyyden ja pelon tai hänen rakkautensa
ja hoivansa. Isällä on mahdollisuus he-
rättää vauvassa kyvyn olla suhteessa
mieheen.

Jos tyttövauva saa isän silmät loista-
maan, siitä seuraa luottamus hänen
omaan naisellisuuteen.

Hänen tulee kuulla isältä, että hän on
kaunis. Tyttö opettelee naisena olemista
isän kanssa.

Kasvaessaan poika usein matkii isään-
sä. Miehillä on vastuu siitä, minkälaisiksi
pojat kasvavat.

Mitä voimme tehdä ollaksemme pa-
rempia isiä? Mallina tulee olla Jeesus.
Lasten tullessa Jeesuksen luokse hän
piti heitä sylissään. Jeesus kertoi lapsille,
että he ovat kauniita. 5Moos 5:16 sanoo,
että kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menes-
tyisit. Se auttaa meitä ymmärtämään. Jos
olemme tuominneet omat isämme, niin
teemme samoja asioita, mistä olemme
vanhempamme tuominneet. Jos emme
pysty hyväksymään omia isiämme, niin
elämässämme ei ole menestystä.

Mitä käytännössä voimme tehdä?
Mies esitä itsellesi seuraavat kysymyk-
set.

Saitko hellyyttä pikkupoikana?  Pys-
tyitkö luottamaan omaan isääsi ja kiipe-
ämään hänen syliinsä? Tekikö isäsi aloit-
teen ja tuli pitämään sinua lähellään?
Miten usein hän leikki kanssasi?

Puhuiko hän sinun kanssasi? Kysyi-

kö hän sinulta, miten sinulla meni tä-
nään? Ja antoi sinulle mahdollisuuden
kertoa seikkailuistasi. Oliko isäsi sinusta
reilu? Pystyitkö luottamaan hänen oi-
keudenmukaisuuteen? Oliko hän paljon
poissa kotoa?

Usein me puolustelemme vanhem-
piamme: “Isäni ei voinut rakastaa, kun
hän oli niin paljon poissa.” Teemme siitä
tekosyyn. Rakkauden puute silti sattuu.
Emme yksinkertaisesti ole saaneet rak-
kautta, jota olisimme tarvinneet isältä.
Huomasiko isä sinut, vai olitko näkymä-
tön hänelle? Huomasiko isä, mitä raken-
sit taka-pihalle. Vai eikö hän välittänyt?
Oliko hänellä liian kiire? Joiko hän liikaa?
Rakastiko ja kunnioittiko hän sinun äitiä-
si? Osoittiko hän äidille hellyyttä? Leik-
kikö hän äidin ja lasten kanssa?

Parasta mitä mies voi tehdä lapsilleen
on rakastaa heidän äitiään. Kuinka moni
mies on nähnyt ja kokenut pikkupoikana
äidin ja isän välisen rakkauden? Hedel-
män näemme omassa elämässämme.
Meillä on kuitenkin mahdollisuus elvyt-
tää elämä ympärillämme olevissa ihmisis-
sä. Me voimme valita elämän.

Antakaa anteeksi omille isillenne. Vie
oman aikansa ennen kuin olemme anta-
neet kaikki anteeksi..  Meidän tulee tun-
nustaa viha ja raivo omia isiämme koh-
taan.

Meidän tulee tunnustaa tuomiot syn-
tinä. Sitten hitaasti, mutta varmasti voim-
me lähteä muuttumaan. Aikuisten lasten
vanhemmat voivat mennä lastensa luok-
se pyytämään anteeksi. Aivan kuin teille
olisi merkittävää, jos teidän isänne tulisi
teiltä pyytämään anteeksi.

Jokaisen miehen täytyy itse etsiä rau-
ha Herran kanssa ja myös oman isän
kanssa. Tai hänen lapsensa tuntevat rau-
han puutteen jokaisella elämänsä alueel-
la.  Mitään mahdollisuutta ei ole päästä
eroon tai kiertää opetusta, mikä koskee
miesten ja isien vastuuta lastensa elä-
mästä. Anna Jeesuksen tulla sinulle van-
hemmaksi. Ja tarjoa omalle puolisollesi ja
lapsillesi siunaus.

Se tarkoittaa sitä, että kosketamme
puolisoamme ja lapsiamme usein. Puhum-
me heidän kanssaan ja jaamme elämämme
heidän kanssaan. Ilmaisemme, kuinka
tärkeitä ja rakkaita lapset ovat meille.

Luomme heille erityislaatuisen tule-
vaisuuden rohkaisemalla heitä astumaan
Herran tahtomalle tielle. Meidän tulee
olla aktiivisesti antautuneita heille.

Miesten tulee olla sankareita ja voitta-
jia. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä.
Tärkeintä on, että olemme läsnä.

Erkki Arvaja
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- Minulle tuli tutuksi pullakirkkotoi-
minta  jo ”maailmassa” ollessani.  Olin
jo 1970-luvulla kuulijan paikalla Kes-
kusseurakuntatalon pullakirkoissa.
Kesti kuitenkin aina vuoteen 1985 saak-
ka, kun olin valmis nöyrtymään ja
antamaan elämäni Jeesukselle Kris-
tukselle.

Aluksi kävin lähes joka päivä eri
hengellisissä kokouksissa. Köörikuo-
rossa laulava Matti Paananen mainitsi
minulle lähtemisestä mukaan evankeli-
ointityöhön. (Hänhän oli minua aika-
naan jo evankelioimassakin.) Vastasin
Matille, että Jumala ei ole kutsunut

Eräässä rukouskokouksessa minul-
le tuli sana: ”Mitä te täällä sisällä istut-
te? Menkää teille ja aitovierille julista-
maan evankeliumia. Lapseni, Minä
haluan lähettää sinut sinne, mistä olet
itse pelastunut. Kun sinä lähdet, sinun
ei tarvitse omassa voimassasi lähteä,
Minä annan sinulle voiman. Minä olen
Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi.”
Tiesin, että sana oli minulle.

- Ilmoitin Matille, että nyt Jumala on
minut kutsunut. Ostan auton ja lähden
mukaan toimintaan.

  Ensimmäinen yhteiskristillinen pul-
lakirkkotilaisuus oli Häkkisen kuntou-
tuskeskuksessa. Tunnustan rehellises-
ti, että minua pelotti!  Oli paljon kuuli-
joita. Paikalla oli eräs kaveri, joka oli
antanut minulle tappotuomion. Pelkä-
sin häntä, mutta en tiennyt uskallanko
sanoa mitään! Veljet rohkaisivat, että
Herra antaa sinulle voiman todistaa.
Rukoilin, että Jeesus poista kaikki pel-
ko! Ja se tapahtui. Oli helppo puhua.
Kaikki tuntui edeltä valmistetulta.

Sitten kävimme säännöllisesti mm.
Sallaajärvellä, Veljeskodilla, Keuruun
huoltolassa, intiaanikylässä, Keskus-
seurakuntalolla jne.

- Aluksi minulla oli ”kynnystä” teh-
dä yhteistyötä luterilaisten kanssa.  Oli
paljon ennakkokäsityksiä. Mutta kui-

tenkin Jumala johdatti, että vuosina
1991-1992 löysin itseni julistamasta
evankeliumia Keskusseurakuntatalon
pullakirkossa! Aloin ymmärtämään us-
kovien yhteyden yli seurakuntarajo-
jen. Myös muissakin seurakunnissa
on uskovia siskoja ja veljiä. Pullakir-
koissa opin tuntemaan myös Arvajan
Liisan ja monia muita uskovia.

Katulähetyksen jäseneksi

- Vaikka olen tehnyt katulähetys-
työtä 1980-luvun puolivälistä, viralli-
sesti liityin jäseneksi vasta 1990-lu-
vun lopulla! Olen ollut mukana muu-
tamilla katulähetyspäivilläkin. Olen elä-
nyt tämän hyvin rikkaana kokemuk-
sena. Tämä on mielenkiintoista työtä.
Kokouspaikat vaihtuvat.  Joitakin ovia
sulkeutuu, mutta uusia avautuu

 Pullakirkkotyöhön
”voimalataus” Jumalalta!

- Ennen kaikkea haluan korostaa,
että ihminen ei voi lähteä mihinkään
hengelliseen työmuotoon, jos ei Ju-
mala kutsu! Ja jos Jumala kutsuu, niin
Hän antaa myös siihen voiman kuten

on minullekin antanut. En kulje enää
samalla ”voimalatauksella”, kun lähdin
työhön 1986. Tarvitsen uuden voiman
joka kerta astuessani puhumaan pulla-
kirkossa! Monesti vieläkin aralla tun-
nolla saan lähteä.

”Vetoan aina Raamatun Sanaan.
Siellä sanotaan, että kun sinä suusi
avaat, Minä sen täytän!  Tietysti rukoi-
len ja katson Raamatusta. Kysyn Her-
ralta, että mistä Sinä haluat minun
tänään nyt puhuvan.

Pullakirkkojen lisäksi Kari toimii hel-
luntaiseurakunnan ruokapalvelutoimin-
nassa, jossa on mukana noin 70 lähim-
mäistä kahdesti viikossa.

Kari rohkaisee, että laittakaamme
täysi luottamus Jumalaan ja Jeesuk-
seen Kristukseen, niin silloin homma
onnistuu. Raamatussa sanotaan, jos
Herra ei huonetta rakenna, niin sen
rakentajat turhaan vaivaa näkevät.
(Psalmi 127) Jumalan varassa on kaik-
ki. Myös pullakirkko-  ja  katulähetys-
työ. Työ pysyy pystyssä Pyhän Hen-
gen voimassa tai sitten se kaatuu.

- Uskon, että katulähetystyöllä on
hyvä tulevaisuus! Herra auttaa, kun
me rukoilemme.

Erkki Hänninen

Pullakirkkojen lisäksi Kari toimii helluntaiseurakunnan ruokapalvelutoimin-
nassa, jossa on mukana noin 70 lähimmäistä kahdesti viikossa.
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ahdistukseen. Tarvittiin vain riittävän
suuri ahdistus, että tätä  väärää lääkettä
olisi pitänyt käyttää kohtuuttoman pal-
jon. Pian tämä  kuilu avautui Tiinan silmi-
en edessä.

”Paljastui, että miehelläni oli salainen
suhde parhaimman tyttökaverini kanssa.
Minä lähdin pois kahden lapsen kanssa
ja yksi lapsi jäi mieheni kanssa kotiimme.
Muutin asumaan kerrostaloon, jossa al-
koholin väärinkäyttö  alkoi välittömästi.
Ahdistus oli niin suuri, että minä turrutin
itseni ja aloin elää sekavaa elämää: sain
mieskavereita, jotka minä puolestani aina
jätin,  ennen kuin he voisivat jättää minut.
Lukemattomia kertoja olin katkolla, kun-
toutuksessa ja sairaalassakin. Mikään ei
muuttunut, joten pian hain suurempaa
kokemusta huumeilla ja lääkkeiden ja al-
koholin yhteiskäytöllä”, Tiina kertoo

menneestä erämaataipaleestaan.
Selvinä päivinä hän ymmärsi, ettei täl-

laisesta elämästä mitään tule. Lyhyiden
kuivien jaksojen jälkeen oli kuitenkin
helppo taas palkita itseä päihteiden avul-
la. Elämästä tuli kuitenkin jotain: alamäki
sen kuin jyrkkeni. Näpistykset ja  petok-
set lisääntyivät siinä määrin, että poliisi-
laitoksellakin todettiin rikosrekisterin
olevan yhtä pitkä kuin nälkävuosi.

Syvin laaksokin oli koettava. Tiinan
katsellessa hänen mieskaverinsa surma-
si Tiinan ja mieskaverin yhteisen ystä-
vän. Pidätettynä putkassa istuessaan
Tiinalla oli ajatuksena itsemurha – mutta
jotain muutakin nousi mieleen. Onneksi
ajatuksiimme pääsee Paholaisen lisäksi
myös Jumalan Henki.

”Tunsin eläväni tuskien helvetissä.
Jouduin psykiatriseen sairaalaan ja siel-

� Aikoinaan lähdettiin Karjalas-
ta sotien jaloista evakkoon
muualle Suomeen. Tiina Pelko-Tiina Pelko-Tiina Pelko-Tiina Pelko-Tiina Pelko-
nennennennennen (38) lähti  puolisen vuotta
sitten pakoon oman elämänsä
sotaa, jonka kovina panoksina
olivat alkoholismi, huumeet,
lääkkeiden väärinkäyttö, monien
läheisten kuolintapaukset ja
ihmissuhdeongelmien sekava
vyyhti.

Evakkoreki vei Tiinan kristilliseen hoi-
tokotiin Laukaan Tessio Backkaan. Siitä
kertomus jatkuu kuin liian kauniina satu-
na, joka kuitenkin on totta:  Tiina löysi
Jeesuksen ja nyt hän aloittaa raittiina ja
toiveikkaana uuden, itsenäisen elämän.

Tiinan elämä ei suinkaan ole ollut koko
ajan kurjuuden laaksossa elämistä, päin-
vastoin – kerran hänellä oli inhimillisesti
katsoen kaikki niin hyvin kuin saattoi.

”Olin töissä kaupanmyyjänä, olin nai-
misissa, minulla oli kolme lasta, omakoti-
talo ja pihalla seisoi jopa kaksi autoa.
Aineellisesta hyvinvoinnista huolimat-
ta en kuitenkaan ollut onnellinen. Vaikea
lapsuus oli jättänyt omat haavansa ja
olin kaiken keskellä sisäisesti rikkinäi-
nen. Alkoholisti-isäni teki itsemurhan
ollessani kuusivuotias, minä tunsin aina
jääväni kodissa siskoni jälkeen toiseksi
ja minusta tuli sellainen kauhukakara” ,
Tiina muistelee.

Nuoruutta Tiina ei ehtinyt elää, sillä
hän sai ensimmäisen lapsensa 16-vuoti-
aana ja avioitui 17-vuotiaana.

”Avioiduin nopeasti sen takia, ettei
minun olisi tarvinnut olla lapsuuden  ko-
dissa. Kun saimme omakotitalon  ja per-
heen, niin kaikki oli aivan hyvin – paitsi,
että lapsuuden ahdistukset seurasivat
mukana. Vaikka ympärilläni olisi ollut sata
ihmistä, niin sisälläni tunsin olevani yk-
sin. Näyttelin ihmisten edessä onnellista
ja pärjäävää, mutta lapsuudenaikainen
Tiina oli koko ajan mukana pelokkaana ja
arkana” , Tiina luonnehtii elämänsä ”on-
nen aikaa”.

Tiina käytti joskus harvoin raskaan
työpäivän jälkeen miehensä kanssa al-
koholia ja juhlatunnelmaan päästiin jos-
sain hienossa ravintolassa. Mitään merk-
kejä siitä, että alkoholi voisi saada ylival-
lan ei ollut. Sen Tiina oli kuitenkin nyt
oppinut, että alkoholi tuo helpotusta

Nuoruutta Tiina ei ehtinyt elää, sillä hän sai ensimmäisen lapsensa 16-vuotiaana
ja avioitui 17-vuotiaana.
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tä soitin yhdelle uskovaiselle kaverille,
joka tuli minua katsomaan. Rukoilimme
yhdessä huoneessani ja vaikka mitään
suurta ei tapahtunut, niin sen verran kui-
tenkin, että olin valmis lähtemään kristil-
liseen hoitopaikkaan”, Tiina kertoo as-
keleestaan kohti ahdasta porttia.

Hoitopaikka löytyi Laukaan Tessio
Backan kristillisestä itsenäistymiskes-
kuksesta. Tiina osallistui vähitellen ryh-
mätilanteisiin, joissa puhuttiin Jeesuk-
sesta ja syntien anteeksi antamisesta.

”Eräänä yönä menneisyys kiusasi ja
minulle tuli niin paha olo, että rukoilin
Jeesusta, että joko heitä minut takaisin
helvettiin tai ota minut omaksesi. Rauha
laskeutui sen yön aikana sydämeeni ja
rukouksen jälkeen nukuin ensimmäisen
kerran pitkään aikaan ilman unilääkkei-
tä”, Tiina muistelee.

Nyttemmin Tiina on vapautunut niin
päihteistä kuin uni- ja rauhoittavista lääk-
keistäkin. Suurena tukena olivat ne Tes-
siossa asuvat, jotka myös olivat vapau-
tuneet vaikeasta menneisyydestään tur-
vautumalla Jeesukseen.

”Onnekseni sain hoitopaikassa kokea
uskonystävien tärkeyden. Lähdettyäni
sieltä minulla on edelleen niin hyvä yhte-
ys uskonystäviin, että voin soittaa heille
mihin vuorokauden aikaan tahansa ja
purkaa sydäntäni. Jeesus on toki tärkein
asia, mutta ilman Hänen antamiaan us-
konystäviä en varmaan pärjäisi elämäs-
säni”, Tiina tunnustaa.

Vaikka Tiina ei tänään ole kiusausten
orjana, niin hän on saanut huomata, että
hän elää muiden kristittyjen tavalla kiu-
sattuna.

”Kiusauksia saattaa tulla äkkiarvaa-

matta mieleeni ja jopa viinan himoa. Nyt
kuitenkin tiedän, että kaikkien kiusaus-
ten kanssa on heti mentävä puhumaan
Jeesukselle ja turvauduttava myös mui-
den Jumalan lasten antamaan tukeen.
Enää en ole yksin. Mitä pidemmän aikaa
olen elänyt uskovana, sitä vähemmän
vanhasta elämästä nousevat kiusaukset
minua vaivaavat. Entistä enemmän sitä
vastoin ajattelen Jumalan antamia elä-
män uusia mahdollisuuksia ja kiitän Ju-
malaa siitä, että Hän voi minunkin elä-
mästäni tehdä vielä jotain hyvää ja  arvo-
kasta.  Omissa voimissani se ei onnistu,
joten joka päivä minun on tehtävä kädet
ristissä parannusta. Olen iloinen siitä,
että nyt en enää jokaisen vastoinkäymi-
sen kohdalla muserru itsesyytöksiin ja
itsesääliin, vaan voin ottaa vastoinkäy-

misetkin Taivaan Isän kädestä”, Tiina
sanoo nöyrästi.

Tiina Pelkonen muistaa erään hengel-
lisen laulun, jossa sanotaan: ”Tuhkasta
nostit, timantiksi teit”.

”Kun muistan sen, mistä Jeesus minut
nosti, niin kyllä tässä itsensä siihen ver-
rattuna timantiksi tuntee.  Olen Jumalalle
varmaan jokin käsityötehtävä,  ja kyllä
Hänelle  minussa tekemistä riittääkin.
Tässä elämässä varmaan ei ole tarkoitus-
kaan, että tulisin aivan valmiiksi, mutta
armosta olen tämän elämän päätyttyä
Herrani hioma timantti Taivaan Kodis-
sa”, päättää Tiina kauniisti keskustelun.
Tästä on jo vaikea jatkaa – taivaallisesta
timantista arvokkaampaa ja parempaa ei
olekaan.

Teksti ja kuva:
Eero Tolvanen

Pullakirkot

ENSIASKEL
sunnuntaisin klo 11.30

12.05 Aarre Manninen
19.05 Kari Virtanen
26.05 Aarre Mannmen
02,06 Aarre Manninen
09.06 Kari Virtanen
16.06 Riitta Lampela
23.06 Jartno Tapper
30.06 Aarre Manninen
04.08 Aarre Manninen
11.08 Sirkka - Liisa Laakkonen
18.08 Kari Virtanen
25.08 Jussi Jalkanen

Jeesus on toki tärkein asia, mutta ilman Hänen antamiaan uskonystäviä en
varmaan pärjäisi elämässäni”, Tiina tunnustaa.

KOTO - KAHVILA
Sunnuntaisin klo 10
12.05 Päivi Tapper
19.05 Jarmo Tapper
26.05 Kari Vulanen
02,06   Jarmo Tapper
09.06 Jarmo Tapper
16.06 Riitta Lampela
23.06 Jarmo Tapper
30.06 Jarmo Tapper
04.08 Kari Virtanen
11.08 Sirkka - Liisa Laakkonen
18.08 Jarmo Tapper
25.08    Jarrno Tapper

TAKALAITON
Sunnuntaisin klo  13.30
05.05 Jarmo Tapper
12.05 Harri Nordlund
26.05 Helvi Meriruoko
02.06 Jarino Tapper

16.06 Harri Nordlund
30.06 Kari Virtanen
18.08 Jarmo Tapper
25.08   Harri Nordlund

Hengellinen
päihde/elämänhallintaleiri

10.06 -14.06 2002
 Heinosniemessä

Järjestäjänä Tessio Backa.
Täysihoito. Omat lakanat.
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� Pekka Niemi teki tempun,Pekka Niemi teki tempun,Pekka Niemi teki tempun,Pekka Niemi teki tempun,Pekka Niemi teki tempun,
joka onnistuu vain harvoilta:joka onnistuu vain harvoilta:joka onnistuu vain harvoilta:joka onnistuu vain harvoilta:joka onnistuu vain harvoilta:
hän teki itselleen työpaikanhän teki itselleen työpaikanhän teki itselleen työpaikanhän teki itselleen työpaikanhän teki itselleen työpaikan
ryhtymättä yrittäjäksi. Pekkaryhtymättä yrittäjäksi. Pekkaryhtymättä yrittäjäksi. Pekkaryhtymättä yrittäjäksi. Pekkaryhtymättä yrittäjäksi. Pekka
suunnitteli projektinsuunnitteli projektinsuunnitteli projektinsuunnitteli projektinsuunnitteli projektin
pakolaismiehiä auttaakseen,pakolaismiehiä auttaakseen,pakolaismiehiä auttaakseen,pakolaismiehiä auttaakseen,pakolaismiehiä auttaakseen,
haki itse rahoituksen Raha-haki itse rahoituksen Raha-haki itse rahoituksen Raha-haki itse rahoituksen Raha-haki itse rahoituksen Raha-
automaattiyhdistykseltä ja nytautomaattiyhdistykseltä ja nytautomaattiyhdistykseltä ja nytautomaattiyhdistykseltä ja nytautomaattiyhdistykseltä ja nyt
keväällä hän polkaisi kolmi-keväällä hän polkaisi kolmi-keväällä hän polkaisi kolmi-keväällä hän polkaisi kolmi-keväällä hän polkaisi kolmi-
vuotisen Linkki-projektinvuotisen Linkki-projektinvuotisen Linkki-projektinvuotisen Linkki-projektinvuotisen Linkki-projektin
täyteen vauhtiin. Kaiken kuk-täyteen vauhtiin. Kaiken kuk-täyteen vauhtiin. Kaiken kuk-täyteen vauhtiin. Kaiken kuk-täyteen vauhtiin. Kaiken kuk-
kuraksi hän vuokrasi projekti-kuraksi hän vuokrasi projekti-kuraksi hän vuokrasi projekti-kuraksi hän vuokrasi projekti-kuraksi hän vuokrasi projekti-
rahoilla toimipisteekseen mitärahoilla toimipisteekseen mitärahoilla toimipisteekseen mitärahoilla toimipisteekseen mitärahoilla toimipisteekseen mitä
idyllisimmän huoneistonidyllisimmän huoneistonidyllisimmän huoneistonidyllisimmän huoneistonidyllisimmän huoneiston
Cygnaeuksenkatu kahdenCygnaeuksenkatu kahdenCygnaeuksenkatu kahdenCygnaeuksenkatu kahdenCygnaeuksenkatu kahden
puutalosta.puutalosta.puutalosta.puutalosta.puutalosta.

Taustayhteisönä säilyi edelleen Jy-
väskylän Katulähetys, jonka Kotokahvi-
lassa Pekka oli töissä  ennen kuin hänelle
varmistui uusi projektiin rahoitus. Työ-
paikka Cygnaeuksenkadun puutalossa
viestittää  monella tavalla projektityön-
tekijän persoonaa. Jo pihalla on  iso kyltti
”Pekan Rysä – polkupyöräkorjaamo”;
vaikka kyseisen korjaamon omistajalla ei
ole Pekka Niemeen muuta yhteyttä kuin
sama etunimi. Pekka Niemi on  kuitenkin
polkupyörämiehiä. Pari vuotta sitten hän
luopui henkilöautosta ja siirtyi työmat-
koillakin käyttämään terveellisempää
polkupyörää.

Toimitilan nurkassa nököttää Pekan
Senegalista tuoma rumpu. Mies toteutti
parikymmenvuotisen haaveensa ja opet-
teli aikamiehenä rummun soiton ja mmm.
toukokuussa hän esiintyy Yläkaupun-
gin Yö-tapahtumassa rumpuryhmän yh-
tenä jäsenenä. Jonkinlaisesta maailman
kansalaisuudesta todistaa sekin, että hän
on Maailmankylien yhdistys ry:n kylän
vanhin ja alkuperäiskansojen asioita esil-
lä pitävän Four Winds Tuki  ry:n jäsen.
Koulutukseltaan Pekka Niemi on sekä
osteopaatti, että homeopaatti ja yhä edel-
leen hän pienessä määrin suostuu anta-
maan luontaislääketieteellistä ja hiero-
vaa hoitoa.

”Minulla ei aikaisemmin ollut noissa
hoidoissa mukana rukousta, mutta nyt se
on tullut minulle hyvin tärkeäksi osaksi
elämää. Minulla on selvästi parantami-
seen liittyvä jauhopeukalo, vaikka pa-
rantamisen armolahja ei tällä hetkellä ole-

kaan oikein käytössä”, Pekka Niemi huo-
mauttaa tausta-ammatistaan.

Paljon liikkuvalle Pekalle pakolaiset
ovat läheisiä ilman Kotokahvilassa saa-
tua kokemustakin pakolaistyössä. On-
han hän valinnut omaksi seurakunnak-
seenkin Siltaseurakunnan, joka käytän-
nössä tarkoittaa Jyväskylän kansainvä-
listä seurakuntaa.

”Kävin ennen joulua Espanjassa ja
sinne pyrkii päivittäin pakolaisia ja koko
ajan myös kuolleitten pakolaisten ruu-
miita nostetaan merestä. Sama on tilanne
myös Italiassa, jonne saapuu kurdeja ja
muita pakolaisia sadoittain joka päivä.
Guatemalasta ja Hondurasista pyrkii
Meksikon kautta USA:han koko ajan
pakolaisia; espanjankieliset pakolaiset

poliisi seuloo vaikka pyytämällä laula-
maan Meksikon kansallislaulun, jonka
taitaja pakolainen ei useimmiten ole. Koko
maailmassa on  n. 22 miljoonaa pakolaista
ja heistä suunnilleen 50 tulee vuosittain
Jyväskylään”, Pekka Niemi suhteuttaa
tilanteen paikalliselle akselille.

”Sellainen asenne, että me suomalai-
set opettaisimme tänne tulevia, se on
kyllä karissut. Pakolaisilla on tarjota meil-
le perhekeskeisen ja yhteisöllisen elä-
mäntyyli, jossa  asioita jaetaan ja ollaan
toinen toiselle vieraanvaraisia. Me suo-
malaiset annamme monella tavalla lapsil-
le aivan toisenlaisen mallin”, hän toteaa.

Pakolaistyössä lähdetään aakkosista.
Cygnaeuksenkadun toimitilat tarjoavat
keskustelupaikan niin suomeksi kuin eng-
lanniksikin, polkuja työelämään raiva-
taan, vapaa-ajanviettotapoja etsitään ja
yhteyksiä pakolaisten ja suomalaisten
kesken luodaan. Tarkoitus on korjata pa-
kolaisten kanssa Katulähetyksen Lepo-
niemen virkistyspaikkaa ja käydä Katu-
lähetyksen Jemina-laivalla risteilyllä.

Kolmen vuoden projektin aikana kes-
keisintä on saada tänne tulleet viihty-
mään ja löytämään omia ratkaisuja arki-
sen elämäntason nostamiseksi.

”Se on varmaa, että pakolaisilla on
suuri koti-ikävä. Tänne tullaan pa-
kenemalla pakolaisleirien kautta, eikä
mistään elintasopakolaisista voida to-
dellakaan puhua. Nuorimmat, kauan Suo-
messa olevat sopeutuvat ajan mittaan
niin, että  osa haluaa jäädä pysyvästi
Suomeen. Vanhemmat toivovat parem-
pia aikoja voidakseen palata kotimaa-
hansa”, Linkki-projektin vetäjä ja kehit-
täjä Pekka Niemi sanoo.

Pekka ja hänen Senegalista tuomansa
rumpu eivät ole rekvisiittaa, vaan mies
rummuttaa tosissaan pienessä, esiinty-
vässä, soitinryhmässä ja joskus myös
Siltaseurakunnan soitibrtgnössö,

Linkki-projekti
on saanut toimiti-
lat  Cygnaeuksen-
kadulta puutalo-
jen ryhmästä,
joka on viimeinen
ehjä ruutuasema-
kaavan kaupunki-
puutalon pihapii-
ri. Kaikki
rakennukset ovat
1800-luvulta.
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��Jyväskylän Katulähetys ryJyväskylän Katulähetys ryJyväskylän Katulähetys ryJyväskylän Katulähetys ryJyväskylän Katulähetys ry
tulee ensi vuoden alussa toi-tulee ensi vuoden alussa toi-tulee ensi vuoden alussa toi-tulee ensi vuoden alussa toi-tulee ensi vuoden alussa toi-
mineeksi 50 vuotta. Historiik-mineeksi 50 vuotta. Historiik-mineeksi 50 vuotta. Historiik-mineeksi 50 vuotta. Historiik-mineeksi 50 vuotta. Historiik-
kia keränneen Erkki Hänni-kia keränneen Erkki Hänni-kia keränneen Erkki Hänni-kia keränneen Erkki Hänni-kia keränneen Erkki Hänni-
sen aineisto paljastaa, ettäsen aineisto paljastaa, ettäsen aineisto paljastaa, ettäsen aineisto paljastaa, ettäsen aineisto paljastaa, että
toiminta käynnistyi  vahvastatoiminta käynnistyi  vahvastatoiminta käynnistyi  vahvastatoiminta käynnistyi  vahvastatoiminta käynnistyi  vahvasta
työnäystä, jossa palkatta men-työnäystä, jossa palkatta men-työnäystä, jossa palkatta men-työnäystä, jossa palkatta men-työnäystä, jossa palkatta men-
tiin suoraan kaduille ja kaato-tiin suoraan kaduille ja kaato-tiin suoraan kaduille ja kaato-tiin suoraan kaduille ja kaato-tiin suoraan kaduille ja kaato-
paikoille etsimäänpaikoille etsimäänpaikoille etsimäänpaikoille etsimäänpaikoille etsimään
päihderiippuvaisia Jumalanpäihderiippuvaisia Jumalanpäihderiippuvaisia Jumalanpäihderiippuvaisia Jumalanpäihderiippuvaisia Jumalan
valtakuntaan.valtakuntaan.valtakuntaan.valtakuntaan.valtakuntaan.

Jyväskylässä katulähetystyö aloitet-
tiin syksyllä vuonna 1945. ”Syntysano-
jen lausujana” oli Jyväskylässä pastori
Erkki Kiviranta. Toiminta aloitettiin ilman
virallista rekisteröintiä yhdessä vapait-
ten seurakuntien ja Pelastusarmeijan
kanssa. Kokoontumispaikkoina käytet-
tiin eri seurakuntien kokoontumishuo-
neita.  Yhdistysrekisteriin Jyväskylän
Katulähetysystävät merkittiin vuonna
1952. Samana vuonna aloitettiin myöskin
yömajatoiminta. Ensimmäinen yömaja
avattiin Kilpisenkadun varrella, sitten
Tapionkadulla; vuonna 1969 yhdistys
sai ostaa oman talon Sepänkatu 13, jossa
yömaja, Veljeskoti, sittemmin toimi usei-
ta vuosia.

Yksi yhdistyksen perustajajäsenistä
oli Hannes Natri.

”Täällä oli paljon päihtyneitä juopu-
neita miehiä, jotka elivät ulkosalla, kaato-
paikalla. He asuivat pienissä, rakenta-
missaan hökkeleissä ja söivät kaatopai-
kalta keräämäänsä ruokaa. Kävimme siel-
lä heitä tervehtimässä, ja veimme heille
jotain suupalaa. Kaatopaikka laajeni, ja
juopot häädettiin pois. Tuli tarve sada

aikaan katulähetys Jyväskylään, jonne
kerättäisiin miehiä kaduilta ja kujilta. Jy-
väsjärven takana oli sellainen vanha au-
tokoppi. Kylmähän se oli, mutta peltipur-
kissa oli denaturoitua spriitä eli ”tent-
tua”, mitä polttivat, ja istuivat siellä. Ajat-
telin auttaa miehiä, ja hain kaupasta kar-
huntaljaa, jotta olisi vähän lämmintä se-
län alle. Veimme heille vaimoni kanssa
kahvia ja syötävää”, Hannes Natri ker-
too alkuajan aidosta katulähetystyö-
näystä.

Ensimmäinen johtokunta perustettiin
25. päivänä lokakuuta 1945. Ensimmäi-
nen huone katulähetyksen käytössä oli
Kilpisenkadun ja Hannikaisenkadun kul-
ma. Miehille oli vuodepaikkoja tarjolla, ja

Elmi Natri oli tuttu näky kaatopaikan kupeessa.

kun ikkunat olivat alhaalla, niin miehet
koputtivat ikkunoihin, ja vetivät miehiä
kadulta sisään. Lastenkodin muuttaessa
Tapionkadulta pois yhdistys sai vuok-
rattua lisää tilaa yömajaksi. Hengellisiä
kokouksia pidettiin aluksi keskusseura-
kuntatalolla ja väkeä haettiin suoraan
kadulta.

Tilaa tarvittiin lisää, joten yhdistys
osti  kiinteistön, Taka – Keljosta.. Kun
kivitalo myytiin Tapionkadulta, näillä
rahoilla ostettiin yksiöitä ja kaksioita
Puistokadun varrelta ja Vesangan Nur-
melan kiinteistö. Työtä kehitettiin otta-
matta velkaa.

Pullakirkot ovat koko ajan kuuluneet
yhdistyksen vakiotoimintaan, samoin
kuin vierailut eri seurakunnissa. Katu-
partioina kuljettiin kaduilla määrättyinä
iltoina, ja vietiin humalaisia teeiltoihin.
Nämä illat venyivät usein puoleen yöhön
asti. Niissä sitten oli aika mukavasti nuo-
ria ihmisiä: alle kaksikymppisiä, ja vähän
ylikin, 25-vuotiaita, muoria miehiä ja nai-
siakin. Johtotähtenä ensimmäisen johto-
kunnan jäsen Osmo Pihlaja piti evankeli-
umia.

”Se oli evankelioivaa työtä.  Ja kyllä
siitä tuloksiakin oli. Paljon koettiin ihmis-
ten raitistumista, ja uskoontuloakin oli.
Ja se on merkillinen asia, että vaikka he
repsahtivatkin juomaan välillä, niin he
tulivat yhä uudelleen ja uudelleen takai-
sin. On sitä vieläkin, ei voida sanoa, ett-
eikö katulähetys vieläkin herätystyötä
tekisi”, Osmo Pihlaja pohtii.

Sepänkadun
Veljeskoti oli
monelle miehelle
todellinen koti.
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� Viime vuoden syyskuussaViime vuoden syyskuussaViime vuoden syyskuussaViime vuoden syyskuussaViime vuoden syyskuussa
perustettu Jyväskylän Seudunperustettu Jyväskylän Seudunperustettu Jyväskylän Seudunperustettu Jyväskylän Seudunperustettu Jyväskylän Seudun
Päihdepalvelusäätiö kokoaaPäihdepalvelusäätiö kokoaaPäihdepalvelusäätiö kokoaaPäihdepalvelusäätiö kokoaaPäihdepalvelusäätiö kokoaa
päihdetyön voimavaratpäihdetyön voimavaratpäihdetyön voimavaratpäihdetyön voimavaratpäihdetyön voimavarat
jyvässeudulla yksiin kansiin jajyvässeudulla yksiin kansiin jajyvässeudulla yksiin kansiin jajyvässeudulla yksiin kansiin jajyvässeudulla yksiin kansiin ja
laskee näin laajat verkotlaskee näin laajat verkotlaskee näin laajat verkotlaskee näin laajat verkotlaskee näin laajat verkot
päihdetyön apajille.päihdetyön apajille.päihdetyön apajille.päihdetyön apajille.päihdetyön apajille.

 Hyvällä syyllä voidaan odottaa, että
säätiöstä muodostuu muutamassa vuo-
dessa tärkeä tekijä päihdepalvelujärjes-
telmän kehittämisessä ja sen koordinoin-
nissa. Kuluvan vuoden aikana täsmen-
netään perustajayhteisöjen ja säätiön yh-
teistoimintamahdollisuuksia ja suunni-
telmaan käytännön yhteistyön muotoja.
Toimitusjohtajaksi on valittu Jussi Suo-
jasalmi.

Viime huhtikuussa Jyväskylän kau-
punki luovutti Päihdepalvelusäätiölle ny-
kyisistä päihdehuollon palveluyksiköis-
tä A-klinikan, katkaisuhoitoaseman sekä
kuntoutuskeskuksen. Näin mittava siirto
jo osoittaa, että katseet päihdetyön pa-
rantamiseksi kohdistuvat kuin yhtenä
miehenä säätiön puoleen. Edellä mainit-
tujen yksikköjen henkilöstö siirtyi sääti-
ön palvelukseen vanhoina työntekijöi-
nä.

Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä
mukaisesti ehkäistä ja vähentää päihde-
ja muita riippuvuusongelmia sekä niihin
liittyvää syrjäytymistä Keski-Suomen
alueella. Säätiön perusjayhteisöinä ovat:
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maa-
laiskunta, Laukaan kunta, Muuramen
kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, A-klinikkasäätiö, Sininau-
haliitto ry, Suomen Kirkon Sisälähetys-
seura ry, Vapaan Alkoholistihuollon
Kannatusyhdistys ry, YAD Youth
Against Drugs ry, Jyväskylän A-kilta ry,
Jyväskylän Katulähetys ry, Kuiville Pyr-
kivien Tuki ry, Vaajakosken Suvanto ry
ja Väentupa ry.

Päihdepalvelusäätiö jatkaa ensimmäi-
sen toimintavuoden ajan päihdepalve-
luiden tuottamista nykyisissä toimitilois-
sa. Uusien Kyllön alueelle tulevien toimi-
tilojen suunnittelu saadaan valmiiksi
keväällä ja varsinainen rakentaminen aloi-
tetaan kesällä 2002. Uusien toimitilojen
arvioitu valmistumisajankohta on vuo-
den 2003 toukokuu.

Säätiö keskittyy ensimmäisen toimin-
tavuotensa aikana toiminnallisten ja hal-
linnollisten rakenteiden luomiseen, yh-

teistyömuotojen kehittämiseen sekä ta-
loudellisten edellytystensä parantami-
seen. Lisäksi nykyisiä päihdepalveluita
pyritään kehittämään ja laajentamaan jo
vuoden 2002 aikana siten, että ne vastai-
sivat paremmin kasvavan ja hoidollisesti
haasteellisemman sekä vaativamman asi-
akaskunnan tarpeita.

A-klinikan, katkaisuhoitoaseman ja
kuntoutuskeskuksen palveluita ei ole
toistaiseksi tuotteistettu tai hinnoiteltu
annetun palvelun sisällön, laadun, kes-
ton tai asiakasryhmän mukaan. Säätiö
aikoo tarttua tähän puutteeseen. Toi-
mintayksiköissä hoidetaan päihteiden-
käyttöprofiililtaan ja ikärakenteeltaan
hyvinkin erilaisia asiakkaita. Palveluiden
sisällöt sekä käytetyt menetelmät eivät
kaikilta osin täytä hyvän hoidon kritee-
reitä ja erilaisten asiakkaiden tarpeita.
Vuoden 2002 aikana nykyiset päihdepal-
velut tullaan tuotteistamaan. Samalla ar-
vioidaan erilaisten palveluiden sisältöjä
sekä menetelmiä ja määritellään palvelu-
tuotteiden kustannusperusteet. Toimin-
tayksiköitä koskevissa suunnitelmissa
on nostettu esille niitä kehittämisalueita,
joita on yhtäältä kaikkein välttämättö-

mintä ja kiireellisintä toteuttaa, ja toisaal-
ta myös helpointa käynnistää hyödyntä-
en olemassa olevaa kokemusta sekä uut-
ta tietoa.

Ensi vuonna Päihdepalvelusäätiön
saadessa uudet tilat Kyllöstä, vastataan
jatkuvasti kasvavaan huumeongelmaan.
Näihin tiloihin on suunniteltu oma erilli-
nen kahdeksanpaikkainen huumeiden
käyttäjien katkaisu- ja vieroitushoito-
osasto. Katkaisuhoitoaseman palveluita
tuotteistetaan kahteen sisällöllisesti eri-
laiseen hoito-ohjelmamalliin. Nykyinen
lähinnä alkoholiriippuvaisille tarkoitettu
malli vastaa kohtalaisen hyvin alkoholi-
vieroituksessa olevien asiakkaiden tar-
peita. Huumeiden käyttäjien katkaisu- ja
vieroitushoidon toteuttaminen nykyisel-
lä rakenteella ja hoito-ohjelmalla ei vas-
taa asiakkaiden tarpeita. Huumeiden käyt-
täjien hoito-ohjelma eriytetään nykyises-
tä mallista. Uusia hoitokäytäntöjä ja hoi-
tosopimuksia kehitetään siten, että huu-
meidenkäyttäjien hoidon erityispiirteet
ja asiakkaiden tarpeet voidaan paremmin
huomioida katkaisu- ja vieroitushoidon
aikana.

Kuntoutuskeskuksen nykyisenlainen
kurssimuotoinen ohjelma aiotaan uudis-
taa. Tarkoitus on kehittää kuntoutuk-
seen nonstop-tyyppinen ohjelma, johon
voidaan ottaa uusia asiakkaita heti kun
paikka vapautuu. Kuntoutusohjelmaa
tullaan lisäksi porrastamaan perus- ja
jatkokuntoutukseen. Hoitoaikoja voi-
daan siten arvioida tapauskohtaisesti
yksilöllisesti laaditun kuntoutussuunni-
telman perusteella.

Päihdepalvelusäätiö on valtakunnal-
lisestikin poikkeuksellisen laaja-alainen
ja monet eri toimijatahot kokoava yh-
teenliittymä. Keski-Suomen päihdepal-
velujärjestelmän rakenteellista ja sisäl-
löllistä kehittämistä tehdään yhdessä
muiden järjestöjen, kuntien ja kuntayh-
tymien kanssa. Kevään aikana selvite-
tään mahdollisuudet saada Raha-auto-
maattiyhdistykseltä avustusta kehittä-
mistyöhön. Päihdepalvelusäätiö kehit-
tää vaikeasti huumeongelmaisille tarkoi-
tettuja hoito- ja kuntoutuspalveluita ja
varautuu tuottamaan Keski-Suomen kun-
nille huumeiden käyttäjien hoitoon mah-
dollisesti saatavan valtionavustuksen
mukaisia palveluita ostopalveluna jo
vuoden 2002 aikana.

Kuvamme A-klinikan lisäksi Jyväsky-
län kaupunki on antanut päihdepalvelu-
säätiölle myös katkaisuhoitoaseman ja
kuntoutuskeskuksen.
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� Jyväskylän Katulähetyksen
tekemä Perhetyö on saanut
lisävahvistusta.  Perhetyötä
tekemään on palkattu uusi työn-
tekijä Markus TapanainenMarkus TapanainenMarkus TapanainenMarkus TapanainenMarkus Tapanainen.

Katulähetyksen perhetyön kohteena
ovat päihdeperheet, jotka elävät lapsen
huostaanottouhan varjossa.

 Tukiasumisen ja perhetyön tarkoituk-
sena on turvata vanhempien velvolli-
suus ja lapsen oikeus riittävään vanhem-
muuteen.  Perheiden tilannetta tarkastel-
laan entistä enemmän lasten näkökul-
masta. Aikuisten vaikeissa elämäntilan-
teissa pienen lapsen mielipiteet ja tun-
teet jäävät helposti taka-alalle.

Markus Tapanainen on tehnyt aiem-
min perhetyötä etupäässä seurakunnis-
sa, joissa hän on ”vetänyt” keskustelu-
tilaisuuksia perhekerhoissa ja toiminut
perheleireillä työntekijänä. Diakoniksi
(sosionomi) Markus valmistuu diakonia-
ammattikorkeakoulusta ensisyksynä ja

taustalla hänellä lastenohjaajan koulu-
tus. Aiemmin  Markus on tehnyt mm.
kokin töitä, joista hän kokee olevan myös
hyötyä  perhetyötä ajatellen. Perhetyö-
tähän Markuksella riittää myös kotona,
kaksosvauvat, 2½ poika ja 4-vuotias tyt-
tö sekä vaimo huolehtivat  siitä, ettei
ajatukset pääse harhailemaan perhetyön
ulkopuolelle.

Katulähetyksen Perhetyössä työs-
kentelee nyt kaksi perhetyöntekijää  Marja
Rantanen ja Markus Tapanainen. Nyt
työtä voidaan tehdä yksilö- tai työpari-
työskentelynä, jossa työn kuormitta-
vuuskin jakautuu.

Toisaalta myös perheille välittyy mal-
li, jossa nainen ja mies työskentelevät
tasavertaisena yhdessä. Nyt mukaan
saatu miesnäkökulma antaa mahdollisuu-
den huomioida entistä paremmin miesten
kokemuksia ja näkemyksiä sekä vapaut-
taa miehiä puhumaan elämää kosketta-
vista asioista.

Toukokuun alussa  Perhetyöstä siir-

Perhetyöntekijät Marja Rantanen ja Markus Tapanainen toimivat työparina perhetyössä.

tyi itsenäiseen asumiseen yksi  perheis-
tä, jolloin Perhetyön piiriin jäi vielä neljä
perhettä, joista yksi ei asu Takalaitto-
massa. Takalaittomassa on nyt yksi
3h+keittiö  vapaana varattuna  Perhe-
työlle. Nyt keskustelua käydään kuntien
lastensuojeluntyön kanssa mahdollisen
perheen asuttamisesta  Perhetyön piiriin.

Perhetyöntekijät:
Marja Rantanen ja

Markus Tapanainen

Rauman
Katulähetyspäiville
14.-16.6.2002
peruutuspaikkoja voi kysellä
Terttu Valkeiselta
puh. 040-6369180
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Liisa Saarnivaara-Soini:

Kevät ja kesän odotus kutsuvat vä-
kevästi elämään. Valo, vaaleat, kirk-
kaat aamut ja pitemmät  illat virkistävät
mieltä ulkoisesti. Luonto haastaa meitä
luotujakin uudistumaan. Luopumaan
siitä, minkä aika on ohi, mutta myös
kärsimystä tuottavasta. Tilalle ei voi
tulla uutta, jos säkki on täynnä entistä
kuonaa. Elävään elämään kuuluu muu-
tos, kasvu, luopuminen. Monenlaisia
muodonmuutoksia, ”siemenestä ku-
kaksi”, ”toukasta perhoseksi”. Ulkoi-
nen ja sisäinen tila voivat olla suuressa
ristiriidassa. ”Päältä ehjää, sisältä re-
paleista”, kuten laulussa sanotaan. Si-
sällä voi olla synkempää kuin pahim-
paan kaamosaikaan. Epävarmuus, epä-
toivo, fyysinen ja henkinen kipu –
kysymykset elämästä ja kuolemasta.
”Kunpa voisin turruttaa tämän ahdis-
tuksen”, mieli kiemurtelee ja tekee kaup-
paa. Pullo, piikki , lääkepurkki, tai
myös kunniallinen työhön, touhuun
upottautuminenkin  houkuttaa. Hetken
helpotus omilta piinaavilta ajatuksilta,
jotka jauhavat myllyn lailla. Vain het-
ken. Sitten todellisuus hyökkää kahta
kauheampana päälle. Minkä keskellä
elän?

 AA:n tyyneysrukouksessa on  meille
jokaiselle syvä viisaus. Mitä minun
tulisi hyväksyä tosiasiana, jolle en voi
mitään? Ulkoinen kroppani makkaroi-
neen, perunanenineen ja hörökorvi-
neen – voinko hyväksyä itseni tällaise-

den puristaminen, katseen yhtyminen
– pieni kiitävä hetki. Parhaimmillaan
kahden sielun ja hengen ainutkertainen
kohtaaminen, joka jättää myönteisen
jäljen. Tilanteet, jossa kättelykaverini
ei ole edes katsetta suoraan silmiin
minulle antanut, vaan on jo siirtymässä
seuraavan käteltävään, ovat jättäneet
onton, tyhjän, pettyneen olon minulle.
Näinkö vähäpätöinen olen, etten an-
saitse edes muutaman sekunnin jaka-
matonta huomiota? Kuitenkin huo-
maan syyllistyväni samaan valitetta-
van usein. Kättelystä on vielä mutkaisa
tie sydänten kohtaamisen, syvimpien
ilojen ja pettymysten jakamiseen.

Mitä jää, kun luovun hakkaamasta
päätäni seinään, joka ei taivu mielei-
sekseni? Kauhistuttaako elämän ’ar-
moille’, rosoisuuteen, yllätyksiin an-
tautuminen? Millaisiin asioihin haluan,
tahdon vaikuttaa, antaa persoonallisen
panokseni? Minkä asioiden puolesta
haluan antaa parhaani, voimani, innos-
tukseni, intohimoni?  Mistä voin olla
tässä ja nyt kiitollinen ja tyytyväinen,
murheenkin keskellä? Elämä ei ole
mustavalkoista, vaan kaikki puolet ovat
tässä hetkessä läsnä. Jos ei itse ole
läsnä, ei huomaa läsnäoloa. Jumala on
luvannut meille jokaiselle erotuksetta
tulevaisuuden ja toivon  (Jeremia 29:11).
Hän on kokonaisvaltaisesti läsnä. Avau-
dunko Hänelle?

na? Entäpä toisen ihmisen muuttamis-
vimma. Olisiko kuitenkin helpompaa
ja vapauttavampaa antaa kaverin olla
se, mikä on ja katsoa, mitä tapahtuu?
Elämä  harvoin sujuu toivotulla tavalla.
Suunnitelmat tulevaisuudesta murtu-
vat yllättävästi. Työ viedään alta, ter-
veys romahtaa, raha-asiat menevät
solmuun, puoliso jättää, lapsista on
huolta…   On tilanteita, jossa tuntee
olevansa kuin pistimien kanssa pako-
tettu sellaiseen junaan, johon ei halua.
Itken ja rimpuilen kuin kala koukussa:
tätä en tahdo! Suostunko tähän tus-
kaan, jossa ei minun lupaani kysytä?
Kivun ytimessä voi valita pakenemisen
tai kohtaamisen. Vapaus on pakon
myöntämistä. Kun tutustuu rakkau-
teen, tutustuu myös tuskaan.

Toisen ihmisen tapaamisessa on
kohtaamista tai epäkohtaamista. Kä-

Päättymätön Tarina
Aukioloajat: 1.6. - 10.8.
ma suljettu,
ti - to 13 - 22, pe 14 - 02,
la 14 - 24, su 15 - 21.
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��Yhdistyksemme historiassa
kuluva vuosi on aurinkoa tulvil-
laan. Näin voidaan kuvailla
vuotta, jonka aikana yhdistys
rakentaa kahta aravarahoitteista
uutta rivitaloa Myllyjärvelle.
Hanke on mittava ja vahvistaa
yhdistyksemme julkista kuvaa
päihdesektorin asuttajana paik-
kakunnalla.

Jyväskylän Katulähetys ry on valta-
kunnallisestikin ajatellen yksi maamme
vahvimpia päihteistä kärsivien ihmisten
asuttajista ja auttajista.  Työllistäjänäkin
asetumme kärkisijoille. Uudet rivitalot
tulevat Roninmäentie 2:een. Tontilla ol-
leet vanhat Myllyjärven toimintayksik-
kömme parakit (12 soluasuntoa) siirret-
tiin Kankitielle ja Tessio Backaan ja pai-
kalle kohoaa nyt uudisrakennuksia. Jos
hetkeksi  pysähtyy miettimään tätä kaik-
kea, voi vain kiitollisuudella nähdä, kuin-
ka meidän vajavaisten rukoukset on kuul-
tu ja Herramme Jeesuksen armo on ollut
kanssamme.

Suunnittelijat

Rakennushankkeen pääsuunnittelija-
na toimi Jorma Jouhiaho Oy, rakenne-
suunnittelusta vastasi Insinööritoimis-
to Pertti Ruuskanen, LVI-suunnittelusta
LVI-suunnittelu Heikki Heikkilä Ky,  S-
suunnittelusta, Sähkösuunnittelu J. Ne-
nonen Ky ja pohjatutkimuksista Geo-
Control.

Kolme rivitaloa

Hankkeen kehittely vaati paljon suun-
nittelutyötä, kustannusarvioita, raken-
tamisaikatauluja, urakkaohjelmia, lujuus-
laskelmia,  maksatusaikatauluja, rahoi-
tusjärjestelyjä, tontin  pohjatutkimusta
ja erilaisia lupamenettelyjä sekä pää- ja
sivu-urakkakohteiden kilpailuttamisen.
Myös asiakirjoista, vastuuvelvoitteista,
työmaan hallinnosta  ja vastaanotto-
menettelystä oli olemassa kirjallinen suun-
nitelma.  Edellä kerrottu esityö tuotti ko-
konaissuunnitelman, joka pitää sisällään
kaksi rivitaloa.

Yhteensä tontille rakennetaan 24 asun-
toa. Talo A sisältää 3 kpl 3h + k  kokoista
perhehuoneistoa, joiden pohjapinta-ala
on 66 neliötä. Tämän talon päätyyn tulee

lapsille leikkipaikka.  Talo B sisältää 12
kpl  1h + kk kokoisia yksiöitä, joiden
pohjapinta-ala on 26 neliötä sekä talo C
3 kaksiota ja 6 yksiötä.  Lisäksi tontilla
oleva päiväkeskus saneerataan yhteisik-
si tiloiksi.  Tämän rakennuksen eteen,
ulos,  tulee seurustelutila.  Lisäksi tontille
tulee 16:n auton parkkipaikka. Kaiken
tämän jälkeen tontille jää tilaa  2. raken-
nusvaiheelle tulevaisuuteen.  Kokonai-
suudesta voi todeta, että tontin tehok-
kuusluku nousee melkoisesti entiseen
parakkiasumiseen verrattuna.

Urakoiden voittajat

Maaliskuun 6 p:nä avattiin urakkatar-
jouskirjeet.  Edullisimmat tarjoukset jätti-
vät pääurakasta Rakennusliike Jyväs-
kuu- tiot Oy  894 400 •,  Lv-urakka, Are Oy
133 590 •,  I-urakka, Are Oy 50 386 • ja
sähköurakka, TR Watti 68 760 •.  Urakka-
sopimusten allekirjoitus suoritettiin tu-

levalla rakennuspaikalla 9.4.02.   Tilai-
suudessa tehdyssä pienessä haastat- te-
lussa  Rakennusliike Jyväskuutiot Oy:n
edustajat hallituksen puh.johtaja Mark-
ku Nieminen ja toimitusjohtaja Mika Ta-
lonen kertoivat tunnelmia rakentamisen
kynnyksellä.  He olivat hyvin optimisti-
sia, sillä kohde näyttää monella tavalla
helpolta rakentaa.

Talot ovat yksikerroksisia, samanlai-
sia huoneistoja tontille, joka on tasainen
ja maaperäkin näyttää hyvältä rakenta-
misen kannalta.  Katulähetys tulee saa-
maan myös arkkitehtuurisesti ja raken-
teellisesti hyvän talon.  Jorma Jouhiaho
Oy:n suunnitelmat ovat toimineet en-
nenkin hyvin ja huoneistojen betonivä-
liseinät tuovat raken- teellista laatua.
Aikataulun mukaan talo on syksyllä ve-
sikattovaiheessa ja tammikuun lopulla
kokonaan valmis.  Pihatöiden viimeistely
ja julkisivujen maalaus tehdään kesä-
kuussa 2003.

Seppo Riikonen

Urakkasopimuksia olivat allekirjoittamassa vas. Are Oy:n aluepäällikkö Ilkka
Lindström,  Pekka Arposuo, Aarno Airo ja Jaakko Koivunen.

Uudistettu Myllyjäven puolimatkankoti valmistunee tammikuussa 2003.
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Seuraava tiedotuslehti  3/2002 ilmestyy 15. päivänä  syyskuuta.
Aineistot lehteen 30.8. mennessä osoitteella Nurmelankuja 92,
41940 Vesanka tai nurmela@jyvaskylankatulahetys.fi
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� Toimitus
Erkki Arvaja
Eero Tolvanen
Jarmo Laakkonen

Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442�
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sähköposti:
erkki.arvaja@kanetti.com
www.jyvaskylankatulahetys.fi
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Kotokahvila
Enjoy in good company
Avoinna arkisin
klo 9-16
Kansainvälinen kohtaamispaikka Kauppatorilla
- hyvää kahvia ja teetä, sekä muita virvokkeita
- kansainvälisiä leivonnaisia, pikkupurtavaa
   ja kansainvälisiä erikoistuotteita
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Leponiemi
1.6. - 30.8.2002

ma Linkki-projekti päivällä
ja illalla A-Kilta
ti- to auki yleisölle 14 - 22,
pe Melting Pot päivällä ja
illalla nuorisotyön käytössä,
la - su varattavissa henkilö-
kohtaiseen käyttöön.
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