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Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka 
kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka 
pelastumme, se on Jumalan voima.  I Kor. 
1:18

Monelle tämän ajan ihmiselle se mitä 
”sana rististä” pitää sisällään on käynyt 
vieraaksi.  On liian kiire pohdiskella miten 
se vaikuttaa heidän elämäänsä tai syventyä 
kaikkein perimmäisten kysymysten äärellä.  
On myös niitä, jolle sana rististä ja kaikki 
mitä se edustaa on silkkaa hullutusta. 

Toisaalta asioihin uskotaan sen verran, 
että korvaan karahtaa pahasti jos ryhdytään 
erottelemaan ihmisiä. Olisi mieluisampaa 
päätellä, että kaikki pääsevät taivaaseen.  
Sana rististä edustaa hyvin monelle ihmi-
selle yleismaailmallista asioiden villaisella 
painamista ja sormien läpi katsomista.  
Mutta kun ristin sanoma pitäisi kohdata 
kasvoista kasvoihin ja synti ahdistaa omaa-
tuntoa on helpompi paaduttaa sydämensä 
kuin kääntyä Jumalan puoleen.  

Äkkiä meissä herää pikkutiedemies, 
ateisti, välinpitämätön, myötäilijä tai väis-
telijä.  Pahimpia paatumuksen leipureita 
ovat sananjulistajat, jotka kertovat ristin 
sanomasta vain rakkauden puolen.  Ih-
misille jää käsitys että eihän rakkauden 
Jumala voi ketään tuomita kadotukseen. 
Asia on juuri päinvastoin. Sana rististä on 
Jumalalta annettu selkokielinen viesti siitä 
miten asian laita on.  Sana rististä jakaa 

ihmiset kahteen joukkoon.  Mitä ristillä 
oikein tapahtui?  

Ristillä kävi ilmi Jumalan van-
hurskaus ja pyhyys kaikessa 

ankaruudessaan 

Raamatun selkokielinen ilmoitus on että 
Pyhä Jumala ei katso ”läpi sormiensa” 
yhtäkään syntiä. Hänen käskynsä ovat 
kiveen kirjoitetut.  Jeesus ei tullut niitä ku-
moamaan. Ihmisen lapsina ymmärrämme 
syvästi, että olemme mahdottomuuden 
edessä.  Ellemme pysty tai halua ratkaista 
perimmäistä kysymystä synnistä ja armos-
ta tie taivaaseen on ja pysyy suljettuna 
iankaikkisesti.  

Tämän johdosta Evankeliumin sana 
nousee arvoon arvaamattomaan. Se on 
korkeasti pyhä. Ihminen ei saa koskea 
siihen eikä käydä muuttamaan sitä muuksi 
kuin se on meille ilmoitettu. ”Kuinka me 
voimme päästä pakoon, jos emme välitä 
tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka 
Herra alkuaan julisti..” Hebr. 2:3

Ristillä kävi ilmi Jumalan rakkaus 
suurimman mahdollisen uhrin 

muodossa
 

”.. Jumala osoittaa rakkautensa meitä 
kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä 

olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.” 
Room. 5:8

Mitä tapahtui kun Jeesus kärsi ristillä.  
Voidaan sanoa että Jumala luki lakia Jee-
sukselle. ”Minä olen Herra sinun Jumalasi 
älä pidä muita jumalia, älä turhaan lausu 
Herran sinun Jumalasi nimeä, muista py-
hittää lepopäivä, kunnioita isääsi ja äitiäsi, 
älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä 
sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.  
Meidän rikkomuksemme sälytettiin Jee-
suksen päälle - viimeistä ropoa myöten. 
Sen mukaan mitä kiveen on kirjoitettu. 
Tätä tarkoittaa sana sijaiskärsijä.  Jopa niin 
pitkälle että viaton Jeesus Kristus tehtiin 
synniksi.  Paavali syventää:  ”.. pyyhki 
pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka 
oli meidän vastustajamme; sen hän otti 
meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.” 
Koll. 2:14

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi 
meille sovituksen sanan. 2kor 5:19

 
Esko Jantunen 

Onko sana rististä 
hullutusta?

Hallitus 2008
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Tapio Virokannaksen eläkkeellesiirty-
mistä juhlistettiin työntekijäkokouksessa 
15.8.2008. Tapsa tuli Katulähetykseen vuonna 
2002 työvalmentajaksi karstauslinjalle. Vuo-
sien mittaan huomattiin, että Tapsa omaa 
hyvän teknisen ammattitaidon, ja niinpä 
Tapsaa onkin tarvittu monenlaisiin tehtäviin 
koko yhdistyksessä. Korjatuiksi tulivat autot, 
ompelukoneet, koneet ja laitteet,  ja Tapsaa 
tarvitaan edelleen aika ajoin liikennelupien 
vastaavana valvomaan toimintaamme.

Kiitämme Tapsaa hyvästä työtoveruudesta, 
ahkeruudesta ja vahvasta panoksesta toimin-
tamme kehittämiseen. Meitä Katulähetyksessä 
lämmittää suuresti Tapsan jäähyväispuhees-
saan lausuma toteamus. ” paras työpaikka, 
mitä minulla on tähän asti ollut”

Usko Hintikka

Tapion työpäivien määrä täyttyi
Tapahtumia

Toiminnanjohtaja Erkki Arvaja toi esille kiitospuheessaan Tapsan 
antautumuksellisen sitoutuneisuuden yhdistyksen toimintaan.

Juhani Eriksonin 80-vuo-
tisjuhlia juhlittiin musiikki-
juhlalla Huhtasuon kirkossa 
lauantaina 6.9. Jyväskylän 
katulähetyksen tervehdyksen 
toi yhdistyksen puheenjohtaja 
Pekka Arposuo.

Pekka iloitsi, että Juhani on 
ollut mukana vapaaehtoisena 
jo vuodesta 1962 lähtien.  Aina 
on kuulija saanut lohdutuksen 
ja toivon sanoman.

Juhani Eriksson 80 vuotta

Saara ja Juhani Eriksson Huhtasuon kirkossa.

Kiitos katulähetykselle, paras työpaikka, jossa olen ollut.

Juhanin sydäntä lähellä on 
ollut romani- ja katulähetys. 
Se näkyi myös juhlien osanot-
tajissa.

Musiikkijuhlan yhteydessä jul-
kistettiin Juhanin omaelämäker-
tateos ”Minun todistukseni”.

Juhlien ruokatarjoilun oli 
järjestänyt romaaniperheet, 
joiden parissa Juhani on saanut 
viedä evankeliumin sanomaa 
eteenpäin.
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Kuuletko ääniä?
Monta vuotta sitten tapasin ystäväni 

luokkatoverin kotikaupunkini Tampereen 
keskustan kadulla. Tyttö oli jotenkin utui-
sen oloinen ja elämää filosoiva. Kuulin 
sisältäni äänen: ‘Pyydä häntä käymään 
luonasi syksyllä!´ Asuin siinä vain muu-
taman korttelin päässä Näsilinnankadulla. 
Minulla oli kiire viemään työpaikkahake-
musta virastoon. Ohitin äänen noin vain 
ajatellen: ‘Ei kai sillä oo väliä.´ Puhuimme 
niitä näitä jonkin aikaa. Kuulin äänen 
uudelleen: ‘Pyydä häntä käymään luonasi 
syksyllä!´  En pyytänyt. Kovetin itseni 
ja sanoin vain: ‘Mun pitää nyt mennä.´ 
Minulle jäi olo: tyttö jäi siihen seisomaan, 
eikä hänellä ollut kiirettä mihinkään.

Jokin aika myöhemmin luin lehdestä 
kuolinilmoituksen: tyttö oli kuollut. Il-
moituksen muistojae paljasti, millaisesta 
kuolemasta oli kyse. Katsoin päivämäärää: 
tyttö oli kuollut alle kaksi viikkoa tapaa-
misemme jälkeen.

—   —   —   —
Kun joku sanoo: ‘Kuulen ääniä´, hänelle 

lisätään lääkitystä. Mutta miten on: Mikä 
siellä päässä puhuu? Kuka siellä puhuu?

Kuulinko äskeisessä tapahtumassa 
todella ääniä? Yhtä hyvin olisin voinut 
sanoa, että tuli mieleen ajatus. Se ilmaisu 
olisi ollut yhtä oikein. Mutta se ajatus oli 
selkeä. Se kuulosti käskyltä tai kehotuksel-
ta. Se oli niin selkeä, että muistan sen vielä 
nytkin, vaikka siitä on aikaa. Mitä olisi 
voinut tapahtua, jos olisin noudattanut 
kuulemaani kehotusta?

Mietin, miten monta tragediaa olisi 
voitu väistää, jos tämänlaatuisia ääniä 
olisi kuultu.

Moni kysyy: Miksi Jumala ei estänyt sitä 
taikka tätä tragediaa? Tuollaisiin miksi- 
kysymyksiin on mahdotonta vastata.

Minusta kiinnostavampi ja hyödylli-
sempi kysymys on: Kuinkahan montaa 
ihmistä Jumala on kehottanut tekemään 
sitä taikka tätä jonkin tragedian edellä? 
Mutta ihmiset ovat laillani sanoneet: ‘Ei 
kai sillä oo väliä.´

Tätä kirjoittaessani muistan lehdistöstä 
heti kolme vastaavanlaista tarinaa, jossa 
ihmiset ovat ennen tilannetta ‘kuulleet´, 
mitä pitäisi tehdä, mutta eivät välittäneet 
tai osanneet reagoida. (Kaikki nämä 

tarinat ovat Englannissa asumisemme 
vuosilta: siellä iltapäivälehdistö kertoo 
tarkemmin tapahtumien taustaa. -Jos 
sinua, hyvä lukija, kiinnostaa kuulla ker-
tomukset, tai muuten pohtia aihetta lisää, 
ota yhteyttä!)

Äskeisten hyvään kehottavien äänien 
rinnalla on toisenlaisiakin ääniä, joissa 
kehotetaan tuhomaan. Oletan, että niitä 
ilmentyessä lääkitystä todella lisätään, ja 
se varmaan onkin oikea ensiapu. Mutta 
entä ensiavun jälkeen? Mitä voidaan 
tehdä?

Onko ihminen vain sairas, vai 
mitä nämä äänet ovat?

Oma kantani on selventynyt vuosien 
myötä. Viime aikoina olen mieluusti pu-
hunut Jeesuksen sanoista Johanneksen 
evankeliumin luvussa 10 , jakeessa 10: 
‘Varas tulee vain varastamaan, tappamaan 
ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan 
elämän, yltäkylläisen elämän.´ Näiden 
jakeiden alkuosan totuusarvo ei varmaan 
kenellekään tämän lehden lukijalle ole 
epäselvä. Entä loppu? Kuinka moni on 
kokenut sen omakohtaisesti todeksi?

Tätä kirjoittaessani muutaman päivän 
päästä 80 vuotta täyttävä laulaja-evanke-
lista Juhani Eriksson kysyi minulta kerran 
kuulumisia. En heti keksinyt, mitä sanoa, 
ja hän ehätti edelle ja sanoi: ‘…että Juma-
la on hyvä, ja Saatana on paha.´ Siihen 
saatoin yhtyä täysillä! Juuri noin! Tuossa 

ovat minunkin tärkeimmät kuulumiseni! 
Ei mitään turhanpäiväistä löpinää tun-
teista ja arkipäivän sattumuksista… vaan 
suoraan siihen toteamukseen, että tässä 
ollaan sodassa! Juuri noin! Nautin tuosta 
totuuden toteamuksen hetkestä!

Joskus olisin pitänyt moista elämänkat-
somusta liian mustavalkoisena. Nykyään 
pidän sitä juuri niin mustavalkoisena, kuin 
millaisena elämä minulle on vähitellen 
alkanut näyttäytyä!  

Äh… tämä ei tarkoita sitä, ettei elämässä 
olisi paljon muitakin värejä kuin mustaa ja 
valkoista, tai etten puhuisi tunteista – niis-
tä pitää puhua paljon, ja enemmänkin ja 
rehellisemmin kuin sitä yleensä teemme. 
Mutta kun on totuuden toteamuksen 
hetki – silloin on sanottava se, mitä on 
vaikea sanoa: että meillä ihmisillä on vi-
hollinen, ja se vihollinen haluaa tappaa ja 
tuhota ja varastaa kaiken, mitä meillä on, 
ja vielä syyttää meitä siitä kaikesta päälle. 
Oh! Tästä on sitouduttava irti Jeesuksen 
nimessä niin kauan, että siteet kaikkeen 
pimeään katkeavat! 

Sillä meitä varten on myös tarjolla elä-
mää suurempi elämä! 

Ollaan elämän puolella kaikkea pimeää 
vastaan! Rohkaistaan toisiamme kuu-
lemaan kaikkea, mikä on hyvää ja totta 
ja kaunista ja oikeaa ja vanhurskasta ja 
elämää edistävää! Niin, että tämä maa saa 
elää! Jes ja aamen!

Sirkku Chambers

Sirkku eksoottisen Ohtakarin maisemissa Pohjanlahden rannikolla elokuussa 
2008

Sirkku Chambers: blogi
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Viktor Klimenko katulähetyksen konsertissa 6.9.-08

Taulumäen kirkko täyttyi
Olipa ilo, kun kirkko oli täynnä! Kon-

sertin väkimäärä ylitti kaikki järjestäjien 
odotukset! Suntion laskujen mukaan 
paikalla oli 600 ihmistä!

Ennen konserttia taiteilija itse sanoi, 
ettei nykyään väkeä tule paikalle…  Ar-
posuon Pekka oli ajatellut, että hyvä, 
jos 100 ihmistä saapuu… Mutta kiitos 
Alangon Aulikselle, jonka idea konsertin 
järjestäminen oli, ja Jantusen Eskolle, joka 
idean toteutti!

Viki lauloi tunnin verran ja spiikkasi jut-
tuja väliin. Taiteilijan sovitukset lauluista 
olivat nautittavia. Itse en jostakin syystä 
suuremmin ole ollut ihastunut Särkynyt 
saviruukku –lauluun aiemmin, mutta 
Vikin laulamana siinä oli uutta särmää.  

Lasse Heikkilän Täällä Pohjantähden alla 
–laulun tulkinta oli mahtava!  Iki-ihana 
El Shaddai oli myös Vikin ohjelmistossa, 
samoin Sibeliuksen Finlandia-hymni, 
uusilla sanoilla vain.

Vikin spiikkauksista uskon vahvimman 
muistijäljen useimpiin meistä jättäneen 
hänen kertomuksensa vuodelta 1980, 
jolloin hän oli lähettänyt perheensä 
mökille, ja itse jäänyt kotiin revolveri 
pöytälaatikossa… Jäähyväiskirje oli jo 
kirjoitettu, mutta mieleen oli hiipinyt 
ajatus: Entä - jospa Jumala sittenkin on 
olemassa…  Silloin oli rukoiltu epätoi-
voinen rukous - ja ilmeisesti vastaus tuli! 
Mäen Olli sanoi tänään, että eipä olisi 
tätäkään konserttia pidetty, jos aie olisi 

toteutunut… Tällaisen tarinan kuultuaan 
on todella kiitollinen siitä, että Jeesuksen 
elämä sai voittaa!

Olin Jantusen Eskon kanssa kättelemäs-
sä kansaa ovella ennen konserttia. Nautin 
siitä tehtävästä! Kokouksessa rukoilin 
jälleen sydän-rukouksen. Uskon sydämen 
parantumiseen - siksi rukoilen sitä.

Eskon saarnateksti oli mielenkiintoinen: 
heprealaiskirjeen 9. luvun alun selostus 
vanhan liiton ilmestysmajan tarvikkeista: 
kultaisesta suitsutusalttarista, liitonarkusta, 
kerubeista ja muusta. Esko saarnassaan 
pohti, mitä merkitystä kaikella tällä oli. 
Olivatko esineet väylä Jumalan läsnä-
ololle israelilaisten keskellä? Esko päätyi 
toteamaan, että hänestä esineet edustivat 
etuajassa Jeesuksen ristiä.)

Taiteilijalla oli myös taiteilijan tiukkoja 
mielipiteitä, minkä sain konsertin jälkeen 
kokea  - pitkään taitoimme peistä itselleni 
tärkeästä kristillisen elämän aiheesta Vikin 
kanssa konsertin jälkeen, kun minusta näyt-
ti, että näemme asian täysin eri tavoin! Ne-
ver mind – mielipiteitä maailmaan mahtuu! 
Aikamme asiaa väännettyämme erosimme 
kuitenkin ystävällisissä merkeissä halauk-
sen ja kauniiden sanojen kera! Kristillinen 
rakkaus voitti! Praise God!

Ja Erkki-toiminnanjohtaja totesi kon-
sertin jälkeen: ensi vuonna uudelleen! 
Toki olisi mielellään nähnyt Katulähetys-
asiakkaiden suuremmin ottavan konsertin 
omakseen. Samana päivänä järjestetyillä 
Juhani Erikssonin 80-vuotissyntymäpäi-
villä taisikin olla enemmän asukkaitamme, 
mikä olikin hyvä juttu!

Konsertista kiitollisena,
Sirkku Chambers

Taulumäen kirkko täyttyi ääriään myöten.

Vikktor Klimenko lauloi ja spiikkasi. Myös etupenkit olivat täynnä.
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Enterprojekti:

l Kaija Partanen on keski-ikään 
ehtinyt nainen, jolla on nyt aikaa it-
selleen, koska aikuistunut tytär muut-
ti keväällä omaan asuntoon.

 Kaija on eronnut jo kauan sitten. Savon 
sydänmaat saivat nähdä Kaijan syntymän 
eli Savon aateleita ollaan, hän toteaa. Kou-
lutukseltaan Kaija on kodinhoitaja, lähihoi-
taja ja sosiaaliohjaaja. Hän on työskennellyt 
Helsingissä turvakodissa, vanhainkodissa 
ja kotihoidossa yhteensä 10 vuotta. Kaija 
on perusluonteeltaan askeetikko, joka 
arvostaa vaatimatonta elämää. Ihminen ei 
tarvitse kovin paljoa. Hiljaisuus ja pienet 
asiat voivat antaa elämänsisältöä riittämiin. 
Samoin fyysisestä kunnosta huolehtimi-
nen, kuten kävely ja kevyt hölkkä, jotka 
ovat Kaijan lajeja.

Miten tulit Katulähetykselle?

Kaija kertoo soittaneensa marraskuussa 
2006 toiminnanjohtajalle ja kysyneensä 
töitä. Hänellä oli palkkatukimahdollisuus, 
joten työt järjestyivät heti. Kaija työskenteli 
Ensiaskeleessa 1,5 vuotta ja sen jälkeen 
kuluneen kesän Myllyjärvellä. Kun Perttu 
Pulkkinen muutti Etelä-Suomeen, Kaijalle 
avautui uusi työpaikka Enter-projektissa. 

Enter-projekti

Projektin tarkoituksena on opettaa atk:
n perustaitoja ja kohderyhmä on Katulä-
hetyksen asukkaat. Tavoite on motivoida 
ja vaikuttaa asenteisiin, jotta tietotekniikan 
käyttö tulisi osaksi heidän elämänpiiriään. 
Tämän työn avulla pyritään ehkäisemään 
ja jopa katkaisemaan syrjäytymistä. 

Tietotekniikka kuuluu tämän päivän 
arkeen kaikilla ihmisillä, miksi ei siis myös 
Katulähetyksen asukkailla. Tässä projek-
tissa Kaijalla on etsivän työntekijän rooli. 
Se tarkoittaa käytännössä eri asumisyk-
sikköihin menoa ja asukkaiden hihaan 
tarttumista  ja hyvin matalan kynnyksen 
tarjoamista atk:n saloihin. 

Naisasukkaat ovat Kaijan erityinen 
ryhmä. Projektin kautta pyritään luomaan 

Kaija tuli Enter-projektiin 
uudeksi työntekijäksi

onnistumisen kokemuksia, joiden päälle 
on hyvä rakentaa muutakin. 

Elämän tarkoituksesta

Kaija on pohjimmiltaan aina ollut 
pohdiskelija. Kysymys elämän tarkoituk-
sesta tulee aika ajoin mieleen. Molempien 
vanhempien ja veljen menetys Kaijan 
ollessa nuori, on vaikuttanut kysymysten 
syntymiseen. Kaija toteaa, että Raama-
tussa mm. Saarnaajan kirja on puhutellut 
häntä paljon. Kirjan syvälliset pohdinnat 
elämän tarkoituksettomuudesta kiehtovat 
jotenkin Kaijaa. Salomon pohtii siinä 
materialismin merkitystä, ylellisyyttä jopa 
viisautta ja kysyy, mitä merkitystä niillä 
on? Niin pitää viisaan kuolla kuin tyh-
mänkin, on Salomonin totuus elämästä. 
Evankeliumin ydin – punainen lanka 
– on Kaijalle selvillä. Silti hän toteaa ole-
vansa etsijä varmaan elämänsä loppuun 
saakka. Martti Lindqvist on ollut yksi 
niistä vaikuttajista, jotka ovat vieneet 
Kaijaa perimmäisten kysymysten äärelle. 

Kysymyksiä saa ja pitää olla. Jos ei olisi, 
ihmisen kehitys pysähtyisi siihen. Lopulta 
elämä on suuri mysteerio, jonka äärellä 
askeetikko viihtyy.

Evästystä elämään

Kysyttäessä elämänohjeista, Kaija kehot-
taa jokaista opettelemaan itsensä rakasta-
misen taitoja. Siitä seuraa ajattelu itsensä 
ainutlaatuisuudesta. Psalmissa 139 tode-
taan, että: ”Minä olen ihme, suuri ihme, 
ja kiitän  sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun 
tekosi, minä tiedän sen”. Tämä tärkeä asia 
muistuttaa Kaijaa myös Katulähetyksen 
asiakkaiden kohtaamisessa. 

Riippumatta ihmisen kulloisesta elämän-
tilanteesta, hän on aina luotuna ihmisenä 
Jumalan ihme ja siksi myös syvän kunnioi-
tuksen kohde. Tähän tosiasiaan perustuu 
diakoninen käsitys ihmisestä ja siihen Kaija 
yhtyy vahvasti.

Seppo Riikonen  

Kaija Partanen on tyytyväinen nykyiseen projektityöhön Enterissä.
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l Ilkka Niemi on ikänsä ollut 
teknisten asioiden kanssa tekemisissä 
ja jatkaa Katulähetyksellä töitä Tapio 
Virokannaksen seuraajana kierrätys-
keskuksessa.

Ilkka Niemi syntyi Turussa, mutta alle 
kouluikäisenä muutti perheen mukana 
Jyväskylään. Siitä lähtien hän on kiertänyt 
Jyväskylää ympäri ja asunut eri puolilla 
kaupunkia. Nyt asuinkunta on maalais-
kunnan puolella, mutta vuodenvaihteessa 
kuntafuusion myötä Ilkasta tulee yli 35000 
muun ihmisen tavoin kaupunkilainen.

Nuorena uravalinta ei ollut helppo. Lo-
pulta ammattikoulun ovet avautuivat kah-
deksi vuodeksi koneistuslinjalle. Opiskelu 
jatkui Valmet Oy:n Jyväskylän tehtaitten 
ammattikoulussa koneistuspuolella. Ko-
neistaminen on pääasiassa sorvaamista, 
jyrsimistä ja höyläämistä, materiaalina on 
teräs. Koulusta avautui työpaikka Valmet 
Oy:n Jyskän tehtaille asettajaksi. Ilkka teki 
asetuksia koneille ja toiset jatkoivat siitä 
töitä. Tätä kesti viisi vuotta. Kerran loman 
jälkeen Ilkka ajoi Jyskän mäkeä alas pyörällä 
töihin ja päätti, että ensi syksynä hän ei enää 
aja tuosta portista sisään.

 
Haaveissa teknikon tutkinto

 
    Jyskän mäessä mielessä oli ammattitai-
don kohottaminen ja seuraavana syksynä 
Ilkka aloitti kolmevuotisen teknikon 
koulutuksen teknisessä koulussa. Onneksi 
Valmetilta ei tullut lähdetyksi ovet pauk-
kuen, sillä uudelle teknikolle avautui sieltä 
uusi työ. Nyt ura jatkui entisten töiden 
kautta työnjohtotehtäviin, jota sarkaa kesti 
20 vuotta. Työ sisälsi lisäksi työntutkijan, 
menetelmäkehittäjän ja konesuunnittelun 
töitä.

 
 Työelämä koettelee 

Monien elämää on markkinatalous hei-
lautellut. Näin kävi Ilkallekin. Tapahtui 
useita firmojen välisiä ostoja ja Ilkka totesi 
olevansa töissä milloin Valmetilla, milloin 
Laihian Metallilla, milloin Kuusankoskella 
jne. Myös tuotteet vaihtelivat ja viimeisin 
oli Nokian tilaamat matkapuhelimien ja 

tukiasemien rungot. Supistukset tulivat 
ja irtisanomiset päälle. Aika oli vaikea 
ja stressaava, mutta Ilkka oli onnekas ja 
suoranaista työttömyyttä kesti vain vajaan 
vuoden. 

 
Katulähetykselle 

Toukokuussa 2008 Ilkka tuli Katulä-
hetykselle EkoCenterin työnohjaajaksi. 
Lisäksi hän vastaa talon autoista ja kalus-
tosta. Hän kuvaa työtään teknisen puolen 
”yleismies Jantusen” töiksi. Ilkka jatkaa 
Tapio Virokankaan ansiokasta uraa meillä. 
Ilkka pitää Katulähetyksen työyhteisöstä, 
sen arvoista ja inhimillisyydestä. 

- Tänne on mukava palata töihin viikon-
lopun vietosta, päinvastaisia kokemuksia-
kin työelämästä on ollut. Ilkka toteaa että 
Katulähetys on niin monitahoinen ja laaja 
työyhteisö, että EkoCenterin näkökulmas-
ta siitä on vielä paljon oppimista. Viime 
viikolla Ilkka kävi tutustumassa osaan 
katulähetyksen yksiköistä. Osa yksiköistä 
jäi kiertämättä, koska päivä loppui kesken. 
Ilkka kokee, että Katulähetystyötä teh-
dään niillä pelimerkeillä mitä on annettu. 
Hän haluaa sitoutua työhön, kehittää sitä 
edelleen ja viedä omalta osalta eteenpäin. 
Ilkasta on myös Katulähetyksen arvo- 
pohja oikea ja mielenkiintoinen, joka 

tukee koko työyhteisön inhimillisyyttä ja 
hyvää oloa. 

 
Sormet mullassa, 
mieli maailmalla

 
Puutarhanhoito ja matkustaminen ovat 
mieluisia asioita Ilkalle ja puolisolle. Heillä 
on ainakin kaksi yhteistä kohdetta vapaa-
ajalle. Hän naurahtaa ja sanoo olevansa 
puutarhapuolella havunostokiellossa tällä 
hetkellä. Puutarhanhoidon viehätys on 
jatkuvassa oppimisessa ja erehtymisessä. 
Mutta syksyisin talon kuistilta on nautinto 
katsella puutarhaa hämärtyvässä illassa. 
Siitä nousee sanoin kuvaamaton tunne. 
Siihen liittyy hiljaisuus ympärillä. Edessä 
on näkymä ihmisen ja Luojan yhteistyöstä. 
Sitä ei voi kuvailla.

Matkailusta Ilkka toteaa klassisen totea-
muksen, että ”matkailu avartaa”. Tämäkin 
on yhteinen harrastus puolison kanssa. He 
matkustavat omatoimityyppisillä matkoilla 
tutustuen kulttuureihin ja valiten majoi-
tuksen parhaalla katsomallaan tavalla. Se 
on mielenkiintoista ja antoisaa. Elämä on 
moninaisuutta täynnä.

     
                           Seppo Riikonen

Uusi työntekijä Ilkka Niemi

Pidän katulähetyksen 
työilmapiiristä

Ilkka Niemi (vas.)  jatkaa Tapio Virokannaksen (oik.) seuraajana.
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Asukastyytyväisyyskysely 2008
l Viime vuoden tapaan, asu-

kastyytyväisyyskysely suoritettiin 
yhdistyksen kaikissa kahdeksassa 
asumisyksikössä. 

Kyselyyn osallistui 77 asukasta, joista 
suurin osa (75 %) oli miehiä. Naisia oli 
25 %. Ikäjakauma vaihteli 10 ja 69 ikä-
vuoden välillä. Vastanneista suurin osa oli 
eronneita (39 %) tai naimattomia (45 %).  
Lisäksi suurin osa vastanneista oli joko 
työttömiä (36 %) tai eläkeläisiä (48 %).

Kysyttäessä vastanneiden suhtautumis-
ta kristillisyyteen 30 % kertoi olevansa 
uskossa ja 40 % kertoi olevansa tapa-
kristittyjä. Ateisteja oli 3 % vastanneista. 
Hengellistä tukea annetaan kaikille sitä 
pyytäville tarvittaessa, tosin 16 % vas-
taajista kertoi, etteivät saa riittävää tukea 
hengellisissä asioissa. Asia johtunee 
lähinnä siitä, että kyseiset vastaajat eivät 
ole tukea pyytäneet/hakeneet.

Kyselyyn vastanneista 66 % kertoi, 
että päihteiden käyttö on hallinnassa. 
Vastaajista 38 % kertoi, ettei käytä päih-
teitä lainkaan ja 42 % vastaajista kertoi 
käyttävänsä päihteitä muutaman kerran 
kuukaudessa.  Päivittäin päihteitä käyttä-
viä oli 9 % kyselyyn vastanneista.

Vastanneista suurin osa (53 %) kertoi 
tulevansa katulähetyksen yksikköön 
vuokra-asunnosta. Muuton syynä löytyy 
asunnottomuutta (39 %), päihteilyä (12 
%) tai jokin muu syy (49 %), joka on 
lopulta johtanut asunnottomuuteen. 
Odotuksista kysyttäessä katon saaminen 
pään päälle (53 % vastanneista) nousi 
ylitse muiden. Muita tärkeitä odotuksen 
aiheita olivat: saada elämä kuntoon (19 
%) ja halu saada tukea arkeen (13 %). 
Vastanneista 96 % kertoi, että tämän-
hetkinen asumisyksikkö toimii heidän 
tämänhetkisessä elämänvaiheessaan. 

Vastanneista 97 % oli sitä mieltä, että 
päihderajoituksia tarvitaan hyvän ja 
laadukkaan asumisen varmistamiseksi. 
Muutamista vastaajista (3 %) ns. nollaraja 
on kohtuuton. He olivat sitä mieltä, että 
mikäli juo omassa rauhassa ja kohtuul-
lisesti, niin siihen ei tarvitsisi puuttua. 
Tämän ajateltiin edesauttavan samalla 
sitä, että asukkaat eivät jatkaisi juomistaan 

jossain muualla.
Asuminen yksiköissä koettiin pääosin 

turvalliseksi (87 %). Pelonaiheita löytyi aina 
varkaudesta ulkopuolisiin ihmisiin. Muuta-
mat asukkaat kertoivat joutuneensa välillä 
tappeluun tai olivat heränneet siihen, kun 
heidän oviaan potkittiin tarkoituksenaan 
saada rahaa. Kukaan vastanneista ei kerto-
nut joutuneensa uhkauksen kohteeksi.

Asuntojen kunto hyvä

Asuntojen kuntoon asukkaat olivat 
pääosin tyytyväisiä. Vastanneista 63 % oli 
arvioinut asuntonsa kunnon hyväksi ja vas-
taavasti 7 % vastanneista kertoi asuntonsa 
kunnon olevan huono. Useista asunnoista 
löytyi aina jotakin korjattavaa.  Vastan-
neista 93 % oli kuitenkin sitä mieltä, että 
asuntojen huolto- ja korjaustoimenpiteet 
tehdään hyvin. Osa asukkaista kertoi tosin 
tekevänsä itse mahdolliset korjaukset. 

Piha-alueiden viihtyvyyteen haluttiin 
parannusta mm. kukkaistutuksilla ja gril-
likatoksella. Perhetyön piiriin kuuluvista 
asukkaista osa toivoi parempia leikkipaik-
koja lapsille. Kyselyyn vastanneista 86 
% oli sitä mieltä, että ulkotyöt tehdään 
oikea-aikaisesti yksiköissä. Tosin osa vas-
tanneista kertoi hiekoittamisessa olevan 

parantamisen varaa. 
Yksiköiden yhteisiin tiloihin oltiin 

pääosin tyytyväisiä (89 % vastanneista). 
Korjattavaa toki löytyi niin valaistuksen 
kuin isompien tilojen muodossa. Erito-
ten Myllyjärven yksikössä on huutava 
pula isommasta päiväkeskuksesta. Itse 
päiväkeskustoimintaan 89 % vastanneista 
oli tyytyväisiä. Suurin osa koki päiväkes-
kustoiminnan riittävän monipuolisena. 
Suurimpaan suosioon nousivat erilaiset 
aktiviteetit kuten televisio, tietokone, 
biljardi ja päivän lehti. 

Vastanneista 75 % oli sitä mieltä, että 
asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. 
Tähän liittyvät esimerkiksi yksikössä 
noudatettavat säännöt, joita kuuluu 
totella. Yksiköiden työntekijöihin oltiin 
enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä.  
96 % vastanneista ilmoitti kohtelevansa 
työtekijöitä ystävällisesti. 

Vastaavasti yksiköiden esimiehiin oltiin 
hyvin tyytyväisiä. Yksiköiden esimies-
ten koettiin hoitavan tehtävänsä hyvin 
ja kohtelevan asukkaita tasapuolisesti. 
Tosin muutama vastaaja oli sitä mieltä, 
että toisilla asukkailla on muita enemmän 
valtaa kuin toisilla, ja että yksikön esimies 
kohtelee joitakin asukkaita eriarvoisesti. 

Petri Keskinen on tyytyväinen siihen, että katulähetyksen tuettu asuminen 
kannustaa päihteettömyyteen.
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Kiitämme Jumalaa...
l Hyvästä työyhteisöstä
l Jumalan antamasta uudesta   
  armon päivästä.
l Onnistuneesta Viktor Klimenkon  
  konsertista.

Rukoilemme Jumalaa...
l  Herätystä jyvässeudulle 
l Työtovereiden puolesta 
l Uutta intoa työhön
l  Särkyneiden sydämien puolesta

.

Asukkaiden sosiaaliset suhteet ja har-
rastukset keskittyivät vähän enemmän 
yksiköiden sisälle kuin ulkopuolelle. Naa-
pureiden välit (96 % vastanneista) koettiin 
hyviksi. Kyselyyn vastanneista 96 % kertoi 
kohtelevansa omasta mielestään naapurei-
taan ystävällisesti. Lisäksi vastanneista 91 
% kertoi, että asumisyhteisössä tuetaan ja 
autetaan naapuria tarvittaessa.

Asukkaiden yhteisiä porinaryhmiä 
koettiin olevan riittävästi (94 %). Porina-
ryhmiä pidetään pääsääntöisesti kerran 
viikossa. Muutamissa yksiköissä toivottiin 
porinoiden olevan säännöllisempiä ja 
yleisesti kaivattiin enemmän osallistujia 
porinoihin. Suurelta osin porinoihin oltiin 
joka alueella tyytyväisiä.

Vastanneista 85 % kertoi kykenevänsä 
itsenäiseen asumiseen jossain vaiheessa. 
Vastaajista 62 % haluaisi muuttaa itsenäi-
seen asumiseen. Suurin osa heistä haluaisi 
muuttaa mahdollisimman pian, kunhan 
vain löytyy sopiva asunto. 

Pääsääntöisesti vastanneet haluaisivat 
jäädä Jyväskylän seudulle asumaan.  Vas-

tanneista 29 % kertoi, ettei heitä oltu 
kannustettu lainkaan itsenäiseen asumi-
seen. Osa asukkaista onkin yksiköiden 
ns. vakioasukkaita, muutamilla on takana 
jopa yli 10 vuotta yksikössä/yksiköissä. 
Muutamat kyselyyn vastaajista olivat 
asuneet yksikössä/yksiköissä vasta reilun 
kuukauden. Osittain tästä syystä vasta-
ukset hieman vaihtelivatkin asukkaiden 
keskuudessa.

Tulevaisuuden suunnitelmista ja haa-
veista kysyttäessä työllistymistä toivoi 53 
% ja eläkkeelle pääsyä 14 % vastanneista. 
Opiskelemaan pääsyä toivoi 32 % vastan-
neista (mukaan laskettiin pienimuotoiset 
kurssit, oppisopimukset ja koulu).  Kyse-
lyyn vastanneista 77 % oli tyytyväisiä per-
he- ja ihmissuhteisiinsa. Moni vastaajista 
haluaisi kuitenkin pitää enemmän yhteyt-
tä lapsiinsa ja muihin sukulaisiin. Lisäksi 
osa vastaajista haaveili parisuhteesta ja 
perheen perustamisesta.

Jyväskylän Katulähetys ry:n toiminnan 
arviointi asteikolla 1-5

Kristillisyys näkyy yhdistyksen toimin-
nassa 3.2 (3,0 -2007)

Yhteisöllisyys näkyy yhdistyksen toi-
minnassa 2.9 (3,4 -2007)

Vastuullisuus näkyy yhdistyksen toimin-
nassa 3 (3,4 - 2007)

Uudistuminen näkyy yhdistyksen toi-
minnassa 2.5 (2,9 -2007)

Viime vuoden kyselyyn verrattaessa 
muutosta on tapahtunut vähän lähes joka 
alueella. Asukkaiden määrä on kasvanut 
viime vuodesta ja yksi uusi asumisyksik-
kökin on saatu. 

Muutamat vastanneet kertoivat valit-
taneensa samoista asioista viime vuo-
denkin kyselyssä, joten ainakaan kaikilla 
osa-alueilla ei ollut tapahtunut muutosta 
parempaan suuntaan. Mitään radikaaleja 
muutoksia ei kuitenkaan ollut havaittavis-
sa missään osa-alueella. Pääsääntöisesti 
oltiin tyytyväisiä. Tosin katulähetyksen 
toimintaa arvioidessa moni vastaaja koki 
vastaamisen vaikeaksi. Tästä voisi vetää 
sen johtopäätöksen, että katulähetyksen 
on tuotava enemmän neljää arvoaan: 
kristillisyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus 
ja uudistuminen selvemmin esille toimin-
nassaan.

Maija Roininen

Sininauhaliiton perinteiset Syysrastit 
tapahtuma pidettiin Lohjalla, Vivamon 
leirikeskuksessa 2. – 4.9.2008.  ”Rastien” 
tarkoitus on tarjota tukea toipumiseen 
sekä yhteyden ja virkistyksen kokemuksia 
niin työntekijöille kuin asiakkaille. Rastit 
keräävät väkeä järjestöistä eri puolilta 
Suomea. Ohjelma koostuu alan luennois-
ta,  kokemusten jakamisesta ja ulkoilusta. 
Hengellinen anti on myös kirkkaasti esillä 
puheiden ja musiikin välityksellä. 

Kaikkea täydentää Vivamon kuuluisat 
ateriat. Ihmiset voivat kokea tulleensa 

Syysrastit Vivamossa
kohdatuiksi, joka on tärkeä kokemus.

Pastori terapeutti Seppo Jokisen lu-
ento, Gospel Riders &Seppo Käpysen 
vierailu prätkillä sekä Tuula Huurresa-
lon, Seija Lindgrenin ja Virpi Kujalan 
ohjelmaosuudet olivat päivien keskeistä 
antia. Saunoissa kohtaaminen tapahtui 
suomalaiskansalliseen tapaan syvätasolla 
läpi. Perinteisen tietokilpailun ja kier-
topalkinnon (taulu) vei Sininauhaliiton 
joukkue Helsinkiin. Onnittelut heille. 
Paikalta poistui tyytyväistä väkeä arjen 
pyörityksiin. 

Syysrsteilla 
mukana 

vas. Kyllikki 
Kuitunen, Seppo 
Riikonen, Esko 
Jantunen, Mia 

Koski ja Ari 
Valkeinen.
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l Perhetyön syksy alkoi vilkkaissa 
merkeissä. Ensin juhlistettiin yhdessä 
syksyn saapumista ja sitten Perhe-
työn väki järjesti yhteistyökumppa-
neilleen Perhetyön kehittämissemi-
naarin.

Syyskauden avajaisjuhlat järjestettiin 
Perhetyön yksikössä perjantaina 22.8.. 
Mukaan oli kutsuttu kaikki halukkaat ja 
erityisesti asukkaat Perhetyöstä ja Taka-
laittomasta. 

Ohjelmaan kuului merkittävänä osana 
lasten kanssa yhteistyössä kunnostetun 
leikkimökin nimeäminen. Nimeä haettiin 
pienen kilpailun kautta. Tiukan tuomari-
arvioinnin ja lopulta kahden eniten ääniä 
saaneen välillä arpomalla leikkimökki 
sai nimekseen Tenavatupa. Juhlallisen 
nimeämisseremonian lisäksi iltapäivään 
kuului nuorten järjestämää elävää mu-
siikkia, lasten laatima tietokilpailu sekä 
grillaamista. 

Lämpimässä tunnelmassa auringonpais-
teen ja sateen vaihdellessa toivotimme 
yhdessä syksyn saapuneeksi.

 
Perhetyön seminaari

 
Perhetyön seminaari järjestettiin 26.8. Ta-
kalaittoman päiväkeskustiloissa. Mukaan 
oli kutsuttu kaikki paikalliset yhteistyö-
kumppanit sekä sosiaalipäivystyskuntien 
sosiaalityön edustajat. Paikalle saapui 
kolmattakymmenettä henkeä eri puolilta 
maakuntaa. 

Seminaarissa kuultiin aluksi toiminnan-
johtajan kertomana lyhyesti Katulähetyk-
sen toiminta-ajatus, jonka jälkeen Perhe-
työn ja Perhepolku-projektin työntekijät 
esittelivät laajemmin omaa työtään. Pääl-
limmäisenä tarkoituksena seminaarissa 
oli kuulla yhteistyökumppanien esittämiä 
toiveita ja kehittämisideoita koskien Ka-
tulähetyksen Perhetyön palveluita. Päivän 
tuloksena oli monia hyviä kehittämiside-
oita, joita lähdetään työstämään eteenpäin 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa   

 
Eira Rauhala

Perhetyössä tapahtuu

Perhetyön vastaava työntekijä Marja Rantanen loi katsauksen perhetyön 
nykytilanteeseen.

Projektipäällikkö Mia Ala-Rautalahti esitteli Perhepolkuprojektin 
aikaansaannoksia.

Leikkimökin nimikyltti naulataan juhlallisesti paikalleen ja nimikilpailun 
voittaja palkitaan.
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Asunnottomien Yö-
tapahtuma            

www.lassila-tikanoja.fi

KIRKON SOSIAALIFOORU-
MIN EETTINEN HAASTE 

KUNNALLISVAALIKESKUS-
TELUUN 

Kunnat edistämään
 ihmisarvoista työllistymistä

Kunnissa on työelämän ulkopuolella 
ihmisiä, joilla on sekä haluja että kykyjä 
osallistua työelämään, jos heille vain tar-
jotaan siihen tilaisuus. Kuntien päättäjät 
voivat ratkaisevasti edistää esimerkiksi 

maahanmuuttajien, kouluttamattomien 
nuorten, vammaisten ja mielenterveys-
kuntoutujien työllistymistä. 

Kirkon Sosiaalifoorumi haastaa kun-
tien päättäjiä sitoutumaan työyhteisöjen 
monimuotoisuuden lisäämiseen. Tämä 
merkitsee arvojen ja asenteiden muutosta 
sekä tarttumista työelämään tuloa estä-
viin rakenteisiin työpaikkatasolla. Työtä 
haluavien ihmisten asemaa kunnat voivat 
edistää myös huomioimalla sosiaalisen 
vastuun kuntien hankinnoissa. 

Vaikka kunnissa kamppaillaan kustan-
nuspaineiden keskellä, Kirkon Sosiaa-
lifoorumi pitää tärkeänä, että kunnissa 
sitoudutaan valtion tuella yhteiseen työl-
listämishaasteeseen. Yhteistyö kuntien 
työllistämispalvelujen ja sosiaalitoimen, 
palvelukeskusten, seurakuntien sekä 
työhallinnon ja yrittäjien kesken on sitä 
vastuunkantoa, jolla saavutetaan pysyviä 
tuloksia: työvoimaa työmarkkinoille ja 
kunnollisia työllistämis- ja tukipalveluja 
niitä tarvitseville. 

Kunnallisvaaleilla valittavat päättäjät 
voivat olla merkittävällä tavalla raken-
tamassa inhimillisiä työmarkkinoita ja 
työn kautta osallistumisen turvaavaa 
yhteiskuntaa.

vilahtaa sana onni. Onni potkii ja sitä 
tavoitellaan. Elämässä koetaan onnen 
vaihtelevan. Nähdään, että toisilla on 
onnea ja toisilla ei.” 

”Kristillisen uskon näkemys hyvästä 
elämästä tai ihmisen arvosta ei kuitenkaan 
perustu onneen, onnellisuuteen tai onnis-
tumiseen. ’Onni täällä vaihtelee, Taivaan 
Isä suojelee’ kertoo, että onnesta riippu-
matta olemme turvassa ja tallessa.” 

”Osallisuus kuuluu kaikille, olipa onnea 
tai epäonnea. Kristillinen usko ei tähtää 
onnellisuuteen. Mutta haluamme taistella 
sen eteen, ettei kenenkään tarvitsisi kokea 
elämäänsä onnettomaksi.”

Järjestämme vuotuisen Asunnottomien-Yö tapahtuman 17.10.08, kello 18.00-24.00,  
Kankitie 14 Jyväskylä. (Uusi Raksa-halli, kokoustilat, opastus perille)

Vuoden 2008 Teema: Toimintaa 10 vuotta - montako suotta.
Yhdistyneiden Kansakuntien julistamaa Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää 

17.10.08  on jo yhdeksänä syksynä sävähdyttänyt Asunnottomien yö-tapahtumien 
sarja.

Jyväskylässä 21.-23.8.2009 pidettävien 
Kirkkopäivien teemana on Onni täällä 
vaihtelee. Teema on tuttu virren Ystävä 
sä lapsien säkeistöstä. Teema kiteyttää 
tulevien Kirkkopäivien olemuksen. Jyväs-
kylään kokoonnutaan pohtimaan, mitä on 
osallisuus yhteiskuntaan, kirkkoon ja luo-
makuntaan. Miten Taivaan Isä suojelee? 

Kirkkopalvelujen johtaja ja Kirkkopäi-
vien johtoryhmän puheenjohtaja Ilkka 
Mattila pitää teeman tuttuudesta.

”Kirkkopäivien teemat ovat usein 
yllättäneet tietynlaisella karheudellaan. 
’Jumalan selän takana’ tai ’Isä meidän, 
joka olet kaupungissa’ olivat tästä hyviä 
esimerkkejä. ’Onni täällä vaihtelee’ ei 
sen sijaan yllätä, vaan lähestyy ihmistä 
tuttuudellaan.” 

Mattilan mielestä virsi tarjoaa kokonai-
suutena upeita näkökulmia osallisuuden 
käsittelyyn. Se kertoo myös jotain olen-
naista päivien sisällöstä.

”Virren säe elää toteamuksena omaa 
itsenäistä elämäänsä. Se on kuitenkin osa 
lähes kaikkien suomalaisten tuntemaa 
rakasta lastenvirttä. Virsi teemoittaa toi-
vottavasti Jyväskylän kirkkopäiviä myös 
virren ja laulun täyttämäksi kansanjuh-
laksi.” 

Taivaan Isä suojelee 

Teema avaa Mattilan mielestä kiinnos-
tavia käsittelykulmia. 

”Monen suomalaisen elämänselityksissä 
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Jyväskylän 
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
0400-642442

www.jyvaskylan-
katulahetys.fi  Toimitus

 Erkki Arvaja 
 Esko Jantunen
 Seppo Riikonen

Seuraava tiedotuslehti 
4/2008 ilmestyy 
15. päivänä joulukuuta. 

Aineistot lehteen 30.11.2008 men-
nessä osoitteella  Kankitie 10, 
40320 Jyväskylä tai erkki.arvaja@
kolumbus.fi
seppo.riikonen@jyvasky-
lankatulahetys.fi

Kantakaa 
toistenne 

kuormia, ja niin 
te täytätte 

Kristuksen lain. 
(Gal. 6:2)

Oivalla digiajan mahdollisuudet 
www.kopijyva.fi

4m.fi
Gummeruksenkatu 5, 
40100  JYVÄSKYLÄ
 618 373 tai 0500-542 002
Fax (014) 618 374
myynti@veopc.com

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

GALLELA OY
Tikkutehtaantie 2, 
40800 Vaajakoski
Puh. 010 5858 260 
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Kankitie 10, 
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
www.jyvaskylankatulahetys.fi
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