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Hallitus �008

Hallitus �004

Mustaa valkoisella

Adullamin luolan väkeä!
”Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi 

pakoon Adullamin luolaan… Ja hä-
nen luoksensa kokoontui kaikenlaista 
ahdingossa olevaa, velkaantunutta 
ja katkeroitunutta väkeä, ja hän ru-
pesi heidän päämieheksensä.” I Sam 
22:1-2

Ulkopuolisen tarkkailijan on vaikea 
nopeasti käsittää mitä katulähetystyön 
piirissä tapahtuu. Moni saattaa pudis-
tella päätään ajatellen, että ei näytä 
hääviltä. Melkein jokainen meistä on 
joko itse tai perhekuntansa taholta 
kokenut jollakin elämänsä alueella 
vararikon. On ihmissuhdeongelmia, 
päihteitä, mielenterveysongelmia, 
avioeroja, riippuvuuksia, konkursseja 
ja työttömyyttä. Elämä on lyönyt roh-
tumia ja haavoja kiireestä kantapäähän. 
Käteen on jäänyt loppupeleihin vain 
Musta Pekka. 

Olemme ontuneet nuolemaan haa-
vojamme katulähetyksen siipien suo-
jaan, kun kukaan muu ei ole meitä 
huolinut. Tiedämme, että jollakin 
tasolla arvet kivistävät jäntereissämme 
loppu elämän. Mutta olemme tulleet 
vertaistemme joukkoon. Ei tarvitse 
yrittää olla yhtään mitään. Ei tarvitse 
kuluttaa sisäistä energiaa näyttääkseen 
onnistuneelta ja erikoisen pyhältä. Me 
olemme tulleet sekalaiseen seurakun-
taan jonka tunnuslause on: ”Kantakaa 
toistenne kuormia niin te täytätte 
Kristuksen lain.”

”Me kaikki jotka peittämättömin 

kasvoin katselemme Herran kirkka-
utta kuin kuvastimesta, muutumme 
saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta 
kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, 
joka on Henki.” 2 Kor. 3:18

Onko toivo paremmasta 
vain illuusio? 

Onko tällaisen kuvan luominen 
vain kiehtovia sanoja ja illuusiota kun 
mitään ei heti näytä tapahtuvan. Ei, 
vaan se on uskon ja toivon kylvämistä. 
”Usko on luja luottamus siihen mitä 
toivotaan ojentautumista sen mukaan 
mikä ei näy.” Ilman tulevaisuuden 
toivoa kukaan ihminen ei jaksa elää. 
Vaikka elämä näyttäisi olevan mitenkä 
pahasti solmussa on jokaisella oikeus 
pitää kiinni toivon tunnustuksesta: 
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka 
minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: 
rauhan eikä turmion ajatukset; minä 
annan teille tulevaisuuden ja toivon.” 
Jeremia 29:11

Tulin katulähetyksen piiriin kesällä 
2002 traumaattisen, lähes tuhoisan 
avioeron ja perheen hajoamisen jäl-
kimainingeissa. Olin saanut juoda 
katkeraa kalkkia. Pappi parka joka ei 
ollut pystynyt pitämään perhettään 
koossa ja langennut vielä kaljakuppi-
loihin ja siveettömään menoon. Minut 
toivotettiin tervetulleeksi kaivelematta 
kompastelujani. ”Minä olin outo ja te 
otitte minut huoneeseenne... Ilman 

tätä oven avaamista olisin mahdolli-
sesti tuhoutunut. 

Siitä alkoi toipumisen tie. Toistin 
vielä monesti samoja vääriä ratkaisu-
malleja. Itkin ja paruin epäonnistumi-
siani. Veljet ja siskot rohkaisivat, että 
Jeesus antaa anteeksi kaikki meidän 
syntimme. Valaja rohkaisee kultasep-
pää, levyn vasaroija alasimen iskijää; 
hän sanoo juotoksesta: ”Se on hyvä” 
ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se 
horju. Jesaja 41:7. Taivaallinen Isä on 
uskomattoman paljon nähnyt vaivaa 
ja ollut kärsivällinen hoitaessaan lä-
hes tuhonpartaalle kerran joutunutta 
uskoani. Usein olen murheellisen 
tietoinen siitä, miten turmeltunut ja 
parantumaton olen edelleen lihalli-
sen olemukseni puolesta. Jokaisessa 
itusessani asuu synti ja turmelus, jota 
kiljuvan jalopeuran hallayöt väijyvät 
voidakseen kaataa Jumalan laihon 
ennen leikkuupäivää.

Tässä me olemme ja katselemme ku-
vastinta. Kuva on usein himmeä ja epä-
täydellinen kuin hiotusta pellinpalasta. 
Katumus on porttivahti, joka seisoo 
Luojan portilla ja jokaisen lähestyvän 
tuomitun se julistaa syyttömäksi. Meitä 
rohkaistaan; ”Käykäämme uskalluksel-
la armon istuimen eteen, että saisimme 
laupeuden ja löytäisimme armon, 
avuksemme oikeaan aikaan”.

Puh. joht. Pekka Arposuo
Yrittäjä
Huoltokuja 3, 
40800 Vaajakoski
Puh. 0400-849 710
pekka.arposuo@
jyvaskylankatulahetys.fi

Varapuheenjohtaja
Terttu Valkeinen
Päihdetyön ohjaaja
Uimarannantie 7 D 14
40520 Jyväskylä
Puh. 040-536 9180

terttu.valkeinen@
jyvaskylankatulahetys.fi

Artturi Anttila, eläk. 
Haapatie 7 A 1, JKL
Puh. 045-651 0303
artturi.anttila@
jyvaskylankatulahetys.fi

Ari Hakkarainen
Päihdetyön ohjaaja
Kalliokummuntie 10
40800 Vaajakoski
Puh. 050-383 4633
ari.hakkarainen@
jyvaskylankatulahetys.fi

Rauno Kosonen
Merikapteeni
Tavintie 11 B 31
40400 Jyväskylän
Puh. 050-533 1117
rauno.kosonen@
jyvaskylankatulahetys.fi

Sakari Pihlaja
Päihdetyön ohjaaja
Hanhiperäntie 197
40630 Jyväskylän 
Puh. 050-919 4265
sakari.pihlaja@
jyvaskylankatulahetys.fi

Vesa Pylvänäinen
Pastori
Pitkäkatu
40720 Jyväskylä 
Puh. 050-409 9172
vesa.pylvanainen@
jyvaskylankatulahetys.fi

Sirpa Välimäki
Lähihoitaja, yrittäjä
Virtalantie 8 B 14
Puh. 040-527 1288
sirpa.valimaki@
jyvaskylankatulahetys.fi 
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Työ tekijänsä palkitsi
Jyväskylän Katulähetyksen vuoden 

katulähetysläisiksi on valittu monella 
tavalla hyviä työntekijöitä, mutta tus-
kin koskaan nimenomaan menneen 
vuoden erityisansioilla ? Tämänker-
tainen valinta teki poikkeuksen. Pirjo 
Kukkola tuli Nurmelaan vastaavan 
työntekijän apulaiseksi, jäi taloon ja 
vuoden 2007 hän jo kantoi täyden 
vastuun koko yksiköstä. Ja millä tavalla: 
Pirjo ei ole mikään toimistossa viihtyvä 
konttorirotta, vaan talon henkinen 
emäntä ? riittävän tomera tarvittaessa 
ja riittävän lämmin aina.

Työntekijöiden valintakin kertoo 
jotain, sillä Pirjo sai äänestyksessä 
poikkeuksellisen suuren äänimäärän 
seuraavaksi tulleeseen verrattuna. 
Valituksi tullut Pirjo herkistyi, kuinkas 
muutenkaan. Jos joku työntekijä pohti 
mielensä salaisissa sopukoissa valituksi 
tulemisen mahdollisuuksiaan, niin 
Pirjolle valinta tuli yllätyksenä kuin 
täi taivaalta. Vesankajärven syrjäisessä 
rantamaisemassa yksikön vetäjänä toi-
miva Pirjo ei ole ihminen, joka viihtyisi 
tai pyrkisi parrasvaloihin. Nöyryys, 
suoruus, vilpittömyys ja aito välittämi-
nen lähimmäisestä kuvaavat Pirjoa.

   Ennemmin Pirjo varmaan vähätte-
lee kuin korostaa omia taitojaan.

Suorapuheisuus nostaa hänet kaiken 
teennäisen nöyristelyn ja mielistelyn 
yläpuolelle. Jos Pirjon kanssa haluaa 
peräti ystävystyä, on siitä maksettava 
kohtuullinen hinta ? silloin on oltava 
oma itsensä.

Eipä kuivailla Pirjoa tämän enempää. 
Antaa Pirjon itsensä puhua puoles-
taan.

Jos pidettäisiin esittelykierros, miten 
esittelisit itsesi ihmisenä?

Olet autiolla saarella, mitä haluaisit 
ottaa sinne mukaasi?

Raamatun,tulitikut ,puukon ja paljon 
lakua

Olet vuoden katulähetysläinen, yritä 
keksiä muutama syy, miksi?

Tämä on yhteispeliä, jokaisen pitää 
soutaa.

Toimit puolimatkankodissa, mitä 

Vuoden 2007 katulähetysläinen

pitää tapahtua, että Nurmela olisi 
kokonainen koti?

Toistemme kunnioitus, huomioimi-
nen ja autaminen.

Kukaan ei ole keksinyt, miksi Jeppe 
juo ? haluaisitko yrittää?

Ei onnistu minultakaan.
Kuvittele, että heräät onnellisempa-

na kuin koskaan, missä olet ja mitä on 
tapahtunut?

Olen edelleen saarella ja rukoukseni 
on kuultu.

MIESTEN JA NAISTEN
HENGELLINEN POHDISKELULEIRI
Laajaniemen leirikeskuksessa Äänekoskella

23. - 25.4.2008

Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, ulkoilua, kilpailuja, luentoja, 
ryhmäkeskusteluja sekä hartaushetkiä. Kivat huoneet myös pareille. 
Leirikeskus sijaitsee luonnonkauniilla paikalle järven rannalla.
Leiriohjaajina toimivat Diakoni Juha Lappi, Esko Jantunen ym.
Leiri on suunnattu lähinnä Puolimatkankotien asiakkaille ja heidän 
läheisilleen. Leirin maksimikoko 30 henkilöä. Täysihoito aterioineen 
ja saunomisineen 20 €, josta yksiköt maksavat 15 € ja leiriläiset itse 5 €
Bussi tekee noutokierroksen Katulähetyksen yksiköiden kautta 23.4.08.
Ilm. Katulähetyksen yksiköissä. Lisätietoja: Esko Jantunen.

PULLAKIRKOT 

Ensiaskel, Kankitie 9 
sunnuntaisin klo 11.30 

Takalaiton 
sunnuntaisin klo 13.30

Salmiranta ja Nurmela
tiistaisin klo 18
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Raksa-halli avasi ovensa 
edullisille markkinoille !

 Nyt Jyväskylässä on ensi er-
ran mahdollisuus ostaa ja lahjoit-
taa rakennustarvikkeita organisoi-
dun kierrätyksen kautta. Tekevä ja 
Katulähetys ovat yhteistyössä.

Kierrätyslaakso

Marraskuun alussa Tekevän ja Katu-
lähetyksen yhteinen Raksa-halli aukeni 
yleisölle Kankitie 14:sta. 

Kaupungissa on ollut kysyntää 
rakennustarvikkeiden kierrätykselle. 
Mallia on haettu mm. Tampereelta ja 
Hämeenlinnasta, joissa alan kokemusta 
on karttunut jo pidempään. Avajais-
juhlassa Katulähetyksen Usko Hin-
tikka totesikin, että alueella on oikea 
kierrätyslaakso Kankitien eri pisteiden 
sekä Tekevän Hakkutie 8 sijaitsevan 
EkoCenter kirpparin välillä. Tämä on 
ainutlaatuista koko Suomessa. 

Hyöty on asiakkaiden näkökulmasta 
kaksitahoinen. He voivat löytää nyt 
laaja-alaisesti tarvitsemiaan tuotteita 
kierrätyksestä ja toisaalta he voivat 
nyt tyhjentää autotallin nurkat ja vin-
tit ja tuoda joutilaat tavarat myyntiin 
kaatopaikkoja kuormittamasta. Raksa 
hallista on mahdollisuus löytää myös 
uusia artikkeleita. Tämä on kuin an-
tikvariaatti. Koskaan ei voi tietää mikä 
hetki sisään tulee juuri se tarvike jota 
juuri nyt etsin. Siksi täällä on hyvä 
käydä usein.

Inhimillistä kaupantekoa

Apulaiskaupunginjohtaja Timo 
Koivisto korosti avajaispuheessaan 
Jyväskylän kolmannen sektorin inno-
vatiivisuutta vähäosaisten ja vaikeasti 
työllistettävien työllistämisessä ja aut-
tamisessa elämässä eteenpäin.

Katulähetys ja Tekevä ovat äärim-
mäisen tärkeitä yhteistyökumppaneita 
kaupungille.

Täällä on  tehty rohkeita ja isoja 
päätöksiä ja uskallettu ottaa riskejä 

Timo Koivisto Markku Hassinen

Kutsuvieraita Ekocenter Raksan avajaisissa.
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Arvovieraita Perhetyössä

pehmeiden arvojen puolesta. Koivisto 
totesi, että ilman Katulähetyksen ja 
Tekevän ponnistuksia koko Jyväsky-
län kaupungin palveluvarustus olisi 
paljon kovempi ja tylympi kuin se nyt 

on. Hän kiitti näistä hankkeista läm-
pimin sanoin. Toivomme että myös 
asiakkaamme ajattelisivat samoin. 
Ei siis tavaroita kaatopaikoille vaan 
kierrätykseen, joka antaa myös työtä ja 

toimeentuloa, vähentää saasteita ja luo 
mielihyvää eri tahoille. Tämä kaikki on 
inhimillistä kaupantekoa jossa taustalla 
on näkymätön apu – ihminen jolle 
tarjoutuu peruseväitä elämään. Sillä 
on siunauksensa.

Keski-Suomi kierrättää

EkoCenter Keski-Suomi kierrättää 
verkosto pitää sisällään Jyväskylän, 
Laukaan, Jämsän, Äänekosken ja

Kolkanlahden. Ketju kierrättää 
tekstiilit, jalkineet, huonekalut, kodin 
tavarat ja nyt uusimpana myös raken-
nustarvikkeet laidasta laitaan. Tavoite 
on jatkaa tuotteiden elinkaarta ja edes-
auttaa ekologisesti kestävää kehitystä.

Seppo Riikonen

Katulähetyksen Perhetyö sai Taka-
laittomaan kunnian arvoisia vieraita 
joulun alla, kun Jyväskylän kaupun-
ginjohtaja Markku Andersson ja 
sosiaalijohtaja Pekka Utriainen sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tulos-
aluejohtaja Ulla Kuittu tulivat tuo-
maan joulutervehdyksensä kaupungin 
puolesta. 

Tapaanuisessa olivat mukana kaikki 
perhetyön ja perhepolun työntekijät.

Vierailun aikana kaupungin edustajat 
saivat kuulla Katulähetyksessä tehtä-
västä menestyksekkäästä perhetyöstä 
sekä Perhepolku-kehittämisprojek-
tista. 

Vieraat olivat hyvin kiinnostuneita 
perheiden parissa tehtävästä työstä ja 
lisäksi kaupunginjohtaja Andersson 
tiedusteli myös Perhetyön näkemystä 
tulevasta kuntaliitoksesta. Yhdessä 
pohdittiin kuntaliitoksen mukanaan 
tuomia hyötyjä ja haittoja Katulähe-
tyksen näkökulmasta.

 Perhetyö sai arvostusta sekä posi-
tiivista palautetta tekemästään työstä 
kaupungin johtoa myöten. Kokonai-

Usko Hintikka käytti katulähetyksen puheenvuoron.

suudessaan vierailu oli oikein lämmin-
henkinen ja mieltä ylentävä.

Perehtyöstä vastaava Marja Rantanen sai vastaanottaa kaupungin 
tuliaiset.
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“Minun päiväni ovat Sinun kädessäsi, Herra” 

 Porin Silokalliolle kokoontui 
runsas katulähetystyön joukko. 
Mukana oli työntekijöitä, vapaa-
ehtoisia ja asiakkaita. Virkistyksen 
tuulet saivat puhaltaa.

Liiton kahdet juhlat, talvi- ja kesä-
päivät ovat koonneet siipiensä suojiin 
vuosi vuodelta ja kauas taaksepäin 
historiaa katsoen joukon ihmisiä, jot-
ka aina tulevat uudelleen ja uudelleen 
juhlapaikalle. Niin nytkin. Tästä on 
tullut “perhetapahtuma” sillä vaikka 
me emme ole biologinen perhe, sitä 
suuremmalla syyllä me olemme hen-
gellinen perhe ja yhteinen työyhteisö 
joka puhaltaa samaan hiileen. 

Siksi tämänkin juhlan täytti ilo ystä- 
vien tapaamisesta, juhlaohjelmasta, 
hyvästä ruoasta, saunoista ja rakkau-
desta, jota saimme kokea osaksemme 
tulleen. Ohjelma ja sosiaalinen yhteys 
muodostavat päivistä sen ytimen, joka 
vetää ihmisiä yhteen. Tämä on Katu-
lähetysliiton “uhri”, joka kannetaan 
tälle työlle rohkaisuksi ja voimaksi. 
Inger Eronen ja Matti Huopainen 
olivat tämän “uhrin” toimeenpanijoita 
ja työntekijöitä. Kiitos heille kaikesta 
siitä valtavasta pohjatyöstä, mikä näitä 
päiviä on edeltänyt. Teemaksi oli valit-
tu “Minun päiväni on Sinun kädessäsi, 
Herra”.

Iloa Sanasta 

Jo avajaispäivänä yhteinen kollektii-
vinen kokemus oli se virkistys, minkä 
saimme kokea vapauden, ilon ja rauhan 
Sanan ja veisujen äärellä. Daavidin 
paimenpsalmin (ps 23) sanoin, meitä 
rohkaistiin Herran  hyvyydestä, joka 
ympäröi meitä täydellisenä, virvoitta-
vana, lepoa tuovana. 

Kuinka Hän virvoittaa sieluni ja oh-
jaa minut oikealle tielle. Kuinka Hän, 
Herra on meidän kanssamme ja johtaa 
meitä. Hän valmistaa meille pöydän, 
hän voitelee meidät öljyllä niin että 
minun maljani on ylitsevuotavainen. 
Ja vielä, minä saan asua Herran huo-
neessa päivieni loppuun saakka. Psalmi 
kuvaa, että kun sydämen on saanut 

täyttää rauha, silloin Herran huone 
on meille ilon ja kiitoksen paikka. 
Minä saan siellä olla ja iloita ja kokea 
yltäkylläisyyttä loppuun saakka.

Valon tuoja Noormarkusta

Aivan poikkeuksellisena koimme 
Noormarkun kirkkoherran Kari 
Penttisen puheen ja hänen perheensä 
lauluosion. Kuinka raikkaana lähteenä 
he toivatkaan meille Kristuksen kirk-
kauden, voiman ja armon. Se oikein 
ympäröi meidät suloisuudellaan. Kari 
kertoi kuinka “Kristuksen rakkaus 
tulee tänne alas maailmaan, meidän 
luoksemme. Se sytyttää sydämen 
uskoon ja synnyttää kiitoksen”. “Ju-
malan rakkaudesta käsin jaksamme 
arkirutiineissa, arjessa ja pilkassakin. 
Ja kuinka Suomen kansa tarvitsee tätä 
Jumalan rakkautta. Saamme rukoilla 
kansallemme rakkautta, että suomalai-
sia olisi kerran paljon taivaassa ja että 
saamme veisata tätä rakkautta sanoin, 
teoin ja käsin.

Elämän täyteys ja tyhjyys

Pastori Matti Vuolanne puhui 
ihmiselämän ydinasioista. Siitä hir-
vittävyydestä, mitä voi olla maallisesti 
rikkaiden ihmisten elämässä tai siitä 
rauhasta, minkä köyhä voi omistaa. 

Katulähetysliiton talvipäivät Porissa 2008 

Katulähetysliiton talvipäivät oli virkistävä kokemus.

Matti kertoi aikamme rikkaiden ihmis-
ten itsemurhista, mitä yhä enenevässä 
määrin tapahtuu. Heiltä on jäänyt vies-
tejä, jossa he sanovat, että eivät jaksa 
enää elää. Ihminen ei tyydy siihen, 
että ulkoinen puoli on hyvin. Se ei ole 
vastaus elämän janoon. Pitää olla myös 
hengessä ja sielussa hyvin. 

Sisäinen rauha on vastaus, mitä 
moderni vauhdin maailma ei voi ym-
märtää. “Matti kertoi, kuinka USA:n 
rikkaat jäädytyttävät ruumiinsa odo-
tusarvolla, että he voivat vielä kerran 
palata takaisin tähän maailmaan. He 
eivät halua mennä taivaaseen, sinne 
missä Jeesus on. He eivät halua Juma-
lan valtakuntaan, vaan haluavat tämän 
maailman pankkitilit, jotka ovat heille  
tärkeämpiä kuin iankaikkinen elämä”. 
Kuinka oikeassa Raamattu on kun se 
toteaa, että “tämän maailman viisaus 
on hullutus Jumalan silmissä”. 

Jumalan rakkaus kutsuu kaikkia erot-
telematta, niin köyhiä kuin rikkaitakin 
ja jakaa omastaan aarteita; rauhaa, iloa, 
tyyneyttä, vapautta, lepoa, sovintoa. 
Ihminen saa ottaa vastaan niitä sano-
ja, joita Kristuksen – Jumalan suusta 
lähtee, sillä juuri niissä meillä on hen-
gelliset aarteet parhaaksemme. Siinä on 
elämän täyteys, rauha ja ilo. Köyhä voi 
olla siis rikas ja rikas köyhä. 

Silokallio kuin keidas
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Porin Silokallion leirikeskus oli kuin 
keidas erämaassa. Kaikesta näki, että se 
oli rakennettu ajalla, jolloin Suomessa 
ei vielä talouden puolella “juustohöylä 
höylännyt” vaan elettiin vauraita aikoja. 
Tilat olivat väljät ja luonto ympäril-
lä parhaimmasta päästä. Emäntien 
loihtimat ateriat vastasivat puitteita ja 
päivien taso muodostui keskimääräistä 
paremmaksi. Myös musiikin osuus oli 
runsaampi kuin normaalisti. Siksipä 
juuri nämä päivät tullaan muistamaan 
Sanan päivinä – ilon ja rohkaisun päi-
vinä. Tässä ympäristössä viihdyttiin 
ja palaute oli sen mukaista. Jyväskylän 
Katulähetykseltä mukana oli kahdek-
san henkeä. 

Työhön siunaus

Kullaan kirkossa siunattiin yhteensä 
11 vapaaehtoista Katulähetystyöhön. 
Liiton puheenjohtaja Jorma Osari 
kertoi, että on yhä vaikeampaa saada 
uusia ihmisiä katulähetystyölle. Se on 
aikamme ilmiö. Ihmiset ovat väsyneitä 
leipätyöstään eivätkä enää jaksa tulla 
mukaan.

 Toisaalta moniongelmaisuuden 

vuoksi työ on vaikeutunut ja tarvitsisi 
yhä enemmän vapaaehtoisia ja niitä, 
jotka ovat perehtyneet huumeiden, 
sekakäytön ja mielenterveyden maail-
maan. Tarve sirpaloituu ja erikoistuu. 
Taistelu kovenee, mutta meidän toi-
vomme on Jumalan sanan lupauksissa. 
Hän itse on luvannut olla meidän 
kanssamme maailman loppuun asti. 
Älkää siis pelätkö, on viestin syvin ole-

Katulähetysliiton talvipäivät Porissa 2008 

mus, voima ja lohdutus ettette väsyisi, 
vaan hyvän kilvoituksen jaksaisitte, 
juoksunne päättäisitte kunniakkaasti 
perille asti.

Kesäpäivillä tavataan 8.- 10.8.2008 
Kouvolassa.  

Seppo Riikonen

Ari Valkeinen sai nauttia myös munkin antimista.
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Kantakaa 
toistenne 

kuormia, ja niin 
te täytätte 

Kristuksen lain. 
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti  
2/2008 ilmestyy  
15. päivänä toukokuuta. 

Aineistot lehteen 
30.4.2008 mennessä 
osoitteella  Kankitie 10,  
40320 Jyväskylä tai erk-
ki.arvaja@kolumbus.fi
seppo.riikonen@jyvasky-
lankatulahetys.fi

Jyväskylän 
Katulähetys ry

Kankitie 10
40��0 Jyväskylä

0400-64�44�
www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

   Toimitus
 Erkki Arvaja 
 Esko Jantunen
 Seppo Riikonen

Va
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Kankitie 10, 
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
www.jyvaskylankatula-
hetys.fi

4m.fi

www.lassila-tikanoja.fi

Gummeruksenkatu �, 
40100  JYVÄSKYLÄ 

 618 �7� tai 0�00-�4� 00�
Fax (014) 618 �74

myynti@veopc.com

DIGITAALIPAIN0

 www.allaway.fi

Psykiatrista hoitoa
puh. 020-7291850
www.p-syketalo.fi


