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Terveiset Katulähetyspäiviltä

PULLAKIRKOT

Ensiaskel, Kankitie 9
sunnuntaisin klo 11.30

Takalaiton
sunnuntaisin klo 13.30

Salmiranta ja Nurmela
tiistaisin klo 18

“Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha …”

sellisen kaunis. Keskiaikaiset freskot ja holvikaaret loivat
pyhyyden kokemuksen. Nämä seinät ovat kuullet monet
rukoukset.

Otsikon mukaisella teemalla Suomen Katulähetysliitto
vietti valtakunnallisia talvipäiviä Uudessakaupungissa 17.
– 19.02.2006. Järjestävän kaupungin yhdistyksestä toimin-
nanjohtaja Vesa Riikkilä tiimeineen oli järjestänyt Kulttuu-
rikeskus Aquariumiin yhdessä liiton kanssa toimivan oh-
jelman. Puitteet olivat loistavat tässä kauniissa merenran-
tahotellissa. Jyväskylän Katulähetykseltä oli 10 henkeä
mukana virkistävässä viikonlopussa.

Yksi tärkeä anti on ystävien tapaamisessa ympäri Suo-
mea. Tässä syntyy tunne ja tieto että Katulähetysväki te-
kee kaikkialla samaa työtä ja veljet ja sisaret tulevat rak-
kaiksi. Ohjelmassa hengellinen osuus, yhteisten asioiden
käsittely ja paikkakunnan esittelyt vuorottelevat sopivasti.
Myös Suomi kuva avartuu, koska päivät ovat joka kerta
eri paikkakunnalla. Nyt länsirannikolla ja ensi kesänä itära-
jalla Imatralla. Käynti jumalanpalveluksessa Kalannin kir-
kossa oli kokemisen arvoinen, sillä kirkko oli poikkeuk-

Erja Moisio käytti jyväskyläläisten puheenvuoron.Jumalanpalvelus pidettiin Kalannin kirkossa.

Kalannin kirkko. Katulähetyspäiville osallistui runsas sata kuulijaa.
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Päivi aloitti yhdistyksen hallituksessa

� Muuramen seurakunnan

diakoni Päivi Kärkkäinen aloitti

vuoden 2006 alusta uutena

jäsenenä Katulähetyksen halli-

tuksessa. Millaisen jäsenen

hallitus sai?
 Päivi on lähtöisin maanviljelijäper-

heestä, Varsinais-Suomen Marttilasta,
joka on kirkon evankelisen liikkeen
vankkaa aluetta. Juuret ovat siis maassa
ja kirkossa, ihmisen elämän elinehdois-
sa monin tavoin. Perheessä arvostet-
tiin leipää, myös Elämän leipää, joka
nousee Sanasta. Päivin kasvoilla heijas-
tuu saman aikaisesti herkkyys, mutta
myös lujuus ja uteliaisuus elämää koh-
taan, rohkeuskin kohdata uusia asioi-
ta.

Arjessa kantaa  oma perhe, johon
kuuluvat puolison lisäksi 8 v. Janina ja
5 v. Julia tytär sekä Sulo, sekarotuinen
koira. He asuvat sievää omakotitaloa
Muuramen kunnassa, josta – kuten
Päivi toteaa – kukaan ei ole mistään
kotoisin.

Tämä on aktiivielämän toimintaym-
päristö, mutta jossain ja joskus odot-
taa vielä juurevampi kotipaikka.

Jumala ohjaa elämää

Nuorena Päivi työskenteli kehitys-
vammalaitoksessa töissä. Se ala kiin-
nosti mutta sitten puhkesi epilepsia
jalääkäri kielsi, että yötyö ei sovi, pitää
etsiä jotain muuta. Sairaus pysyi kuris-
sa lääkkeillä ja Päivi haki sekä nuoriso-
työntekijäksi että diakoniaa opiskele-
maan. Pieksämäeltä tuli kutsu, joka ei
aluksi kiinnostanut. Vasta tutustumis-
matkan jälkeen Pieksämäellä ajatus
opiskelusta alkoi maistua.

Päiville kirkastui hyvin selvästi, että
tämä oli tienhaara, selvä johdatus yl-
häältä. Hänet on tarkoitettu seurakun-
nan työhön, diakoniksi, kohtaamaan
myös rikkinäisiä ja elämässä epäonnis-
tuneita ihmisiä. Opiskelu kesti 4½
vuotta, joten oli aika luonnollista, että
tuleva puoliso löytyi Pieksämäeltä.
Epilepsia parantui täysin. Taivas avasi
tien.

Katulähetys kuului ammattiin

Työssään Päivi kävi Jyväskylän Ka-
tulähetyksen nettisivuilla. Tämä mo-
derni tekniikka toi palvelut lähelle ja
Päivin asiakkaat tarvitsivat todellista
apua. Katulähetyksen asuntoloiden
nettisivut olivat käytössä. Päivi on ko-
kenut diakoniatyön ja päihdetyön tär-
keäksi ja hän alkoi miettimään kolman-
nen sektorin merkitystä ja vaikutusta
yhteiskunnassa.

Päivi kertoo, että hänen mielestään
yhteiskunta ei arvosta riittävästi kol-
matta sektoria. Päivi arvosti ja hakeu-
tui Katulähetyksen jäseneksi. Yhteistyö-
tä oli ollut muutenkin, sillä Muurames-
sa on Katulähetys pitänyt päiväkeskus-
ta ja aiemmin hoitanut myös kunnan
kahta päihdeasuntolaa. Tästä oli enää
lyhyt askel hallituksen jäseneksi. Nyt on
edessä syväluotaus hallitustyöskente-
lyyn. Se tuntuu hyvältä.

Kyllä ihmisiä voi auttaa

Katulähetystyön sisältö kiinnostaa
Päiviä ja hän uskoo että hänellä on
hyviä mielipiteitä. Hän odottaa halli-
tustyöskentelyltä arvojen punnitsemis-
ta, että työ on miettivää ja tukea anta-
vaa sekä erilaisten näkökulmien tunnis-
tamista. Kyllä ihmisiä voi paljon aut-
taa, on Päivin selkeä toteamus.

Itse asiassa yhteiskunnasta syrjäyty-
neet voivat olla paljon “täyspäisempiä”
kuin me keskiladun hiihtäjät. Heillä
herkkyys asioille on jäljellä, elämän
maku tallella. Kysymykseen mitä odo-
tat hallitukselta, Päivi vastaa “avoi-
muutta ja rehellisyyttä”. Poistun haas-
tattelusta ja olen varma, että hallitus sai
jämerän naisen joka kuuluu hallituspai-
kalle.

Seppo Riikonen

Päivi Kärkkäinen toimii Muuramen seurakunnassa diakonina.
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Vuoden työntekijäksi hyvän mielen tartuttaja

E
n ole koskaan ollut työntekijöi-

den palaverissa, mihin Han-

na-Riikka Alasippola ei oli-
si saapunut iloisena, rupattelevana ja
touhukkaana kuin pyryharakka. Siihen,
että hänet valittiin Katulähetyksessä
vuoden työntekijäksi on kuitenkin ole-
massa painavammatkin syyt. Hän
aloitti Ensiaskeleessa tuuraajana jo
vuonna 1997, josta hän siirtyi kolmen
vuoden kuluttua nuorisotyöhön, kol-
me vuotta sitten hän toimi Köhniön
vastaavana työntekijänä ja tätä nykyä
hän toimii perhetyön vs. vastaavana
työntekijänä. Moniin hommiin tarttu-
misen lisäksi ei ole ollenkaan haitaksi
se, että hän on samalla hyvän mielen
tartuttaja muihin työtovereihin.

Katulähetyksessä on monia kokenei-
ta työntekijöitä, jotka eivät taatusti
suostuisi työsuhteeseen Ensiaskelee-
seen ja siellä olevaan ensisuojaan; työ
koetaan raskaana päihtyneiden asiak-
kaiden hoivapaikkana. Ensiaskeleen
vaiheessa Hanna-Riikka veti päihdeon-
gelmaisille naisille tarkoitettua majak-
ka-ryhmää.

“Tein lähihoitajakoulutukseni viimei-
sen suuntautumisvaiheen harjoittelujak-
son Ensiaskeleessa. Minun sydämeni jäi
sinne, sillä työ tuntui heti minun oma-
na juttunani. Tuntui hyvältä, jos sain
asiakkaalle yhdenkin onnistuneen ja
hyvän päivän. Halusin olla heille aito
ja avoin lähimmäinen. Maailmaa ja
ihmisten elämäntapaa en voi muuttaa,
mutta halusin kaiken sen keskelle tuo-
da välittämistä. Asiakkaan on saatava
tietää, että hänen elämällään on mer-
kitystä”, Hanna-Riikka kuvailee.

Vuoden työntekijä uskoo siihen, että
hyvä saa aikaan hyvä ja paha pahaa.

“Jokainen tekee omat valintansa itse,
mutta toivon, että työntekijänä voisin
jotenkin vaikuttaa asiakasta tekemään
oikeita ratkaisuja. Puhuminen, kuuntelu
ja ohjaaminen hoitoon tai tukea anta-
viin paikkoihin auttavat asiakasta miet-
timään valintojaan ja pysähtymään elä-
mässään. Minun tärkein tehtäväni on
antaa aikaa tällaiseen pohtivaan pysäh-
tymiseen”, hän sanoo.

Nuorisotyössä Hanna-Riikka veti

kolmen vuoden aikana Rayn rahoitta-
mia etsivää nuorisotyötä tekeviä pro-
jekteja. Samaan aikaan hän toimi Wal-
kers-kahvilan vapaaehtoistyöntekijänä.
Nuorison päihteidenkäytöstä ollaan
yleisesti huolissaan. Miltä tilanne näytti
katutasolta katsottuna?

Huoli nuorista

“Kyllä minullakin oli nuorista hirveä
huoli ja nuorten päihteidenkäyttöä ja
sekoilua on surullista katsoa. Selkeästi
kysymyksessä on vanhempien poissa
olo ja rajojen puuttuminen. Se johtaa
nuoret turvattomuuteen ja päämäärät-
tömään ajelehtimiseen. Nuori ihminen
ei näe muuta keinoa purkaa tunteitaan
kuin paeta pahaa oloaan päihteiden
käyttöön”, Hanna-Riikka pohtii.

Kadun synkistä näkymistä on hyvä
siirtyä itse Hanna-Riikkaan, tähän hy-
vän mielen tartuttajaan, joka näkee
positiivisuutta paikassa kuin paikassa.
Heitetäänpä hänelle luonnehdinta, että

hän on luonteeltaan selvä sangviinik-
ko, jota myös “villiksi vipeltäjäksi” kut-
sutaan. Oletko sangviinikko, joka on
kaikissa tilanteissa joustava, ei takerru
pikkuseikkoihin, vaan pyrkii päämää-
rään määrätietoisen energisesti?  Lisäk-
si sangviinikko on elämänmyönteinen,
avomielinen ja kontaktikykyinen.

“Kyllä, tuo on kyllä totta!  Kunnioi-
tan elämää ja nautin arkisista päivistä-
ni, uusista asioista ja kokemuksista.
Jotenkin elämä on haaste, johon halu-
an tarttua positiivisesti, iloisin mielin ja
löytää jokaisesta päivästä jotakin hy-
vää.

Olen kuitenkin kaivannut maahan
pienen sudenkuopan: jokaisessa luon-
netyypissä on myös omat varjopuolen-
sa. Ennen kuin niitä listataan, kysytään
heikkouksia suoraan vuoden työnteki-
jältä itseltään!

“Minä en osaa sanoa ei, olen ehkä lii-
ankin joustava. Kun en osaa rajata
omaa tekemistäni, niin se tuo muka-

Elämä on haaste, johon haluan tarttua positiivisesti, toteaa Hanna-Riikka.

jatkuu sivulla 7
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Elämänmakuinen Vote eläkkeelle

koko firma. Vote hetken myhäili par-
taansa ja sanoi, että miksei sitä voisi
ostaakin. Ei sitä ennen sen isompia
liiketoimintasuunnitelmia tehty. Vote
osti ja siitä lähti yrittäjän ura.

Vote lisäsi sorttimentteihin taulu-
myynnin ja tätä leipää sai purra pari-
kymmentä vuotta. Siinä oli asiakkaina
monenlaista eväskassin kantajaa pan-
kinjohtajista eläkemummoihin. Kaik-
kea sai nähdä, kuten senkin ajan kun
pankinjohtajat kävivät mankumassa
että etkö ottaisi lainaa. Vote toteaa, että
tyhmyyttään tuli sanottua että ei käy
laina, kun se pitää maksaa takaisinkin.

 Sitten tuli se kuuluisa 90-luvun lama
ja oli aika lopettaa Taidemyynti ja ke-
hystämö Valkeinen, joka oli ehtinyt toi-
mia kolmessa eri paikassa Jyväskyläs-
sä, viimeksi Kuokkalan keskustan tun-
tumassa. Eihän mies olisi näin pitkää
yrittäjänuraa tehnyt ilman vaimo Tepaa,
joka löytyi Sallaajärveltä. Tepa oli siel-
lä kaupungin töissä ja Vote asiakkaa-
na. Tepan kanssa sitä firmaa yhdessä
pyöritettiin. Siinä on avioliitto hitsattu
tukevasti yhteen.

Ura Torremolinoksessa

Vote asui Kuokkalassa Katulähetyk-
sen Takalaittoman työmaan vieressä,
kun taloa rakennettiin. Katulähetyksen
silloinen toiminnanjohtaja Jorma Soi-

� Moni ei uskoisi, että Voitto

”Vote” Valkeisen elämä alkoi land-
ella, Karstulassa ja vielä maanviljelijän
perheessä Ei varsinkaan sen jälkeen,
kun on kuullut, että Vote on asunut
Köpiksessä, Århusissa, Oslossa, Tuk-
holmassa, Malmössä, Husgvarnassa ja
Hesassa. Elämä vei nuorta miestä ja
Vote antoi vain löysiä  ohjaksiin. An-
taa mennä kun on mennäkseen.

Näissä paikoissa Vote teki töitä ja
välillä hummasi. Töitä oli paperiteh-
taalla, telakalla, öljynporauslautalla, tii-
litehtaalla, sokeritehtaalla ja kahvipaah-
timossa. Härmäläisiä ei ollut aina
ympärillä,joten kieltäkin oli pakko
oppia vaikka Vote ei kielitaidolla kers-
kailekaan ja osa on jo unohtunut ajat
sitten.

Päihdetyötä ennen
Katulähetystä

Vote teki Lapin matkoja noin 10
vuotta seurakunnan piikkiin ollessaan
Pitkälläkadulla ja Köhniöllä ”firman
töissä”. Työ oli päihdetyön ohjausta.
Ei Vote olisi mennyt, ellei diakoni Vei-
jo Pesonen olisi pyytänyt, mutta kun
pyysi niin tuli mentyä. Veijo oli tuttu jo
30 vuoden takaa, kun Vote oli itse sel-
vinnyt viinahommista. Näihin aikoihin
myös hengelliset asiat alkoivat kiinnos-
tamaan. Vote toteaa rauhalliseen tyy-
liinsä, että ei sitä aikaisemmin paljon
Raamattua ehtinyt selailemaan. Vote
keräsi jostakin muutaman kamun ja
pyysivät Veijoa opettamaan Raamattua,
kun ei ollut mitään tajua siitä. Se tapah-
tui seurakunnan toimistossa ja muka-
na oli Otto ja pari muuta. Tästä hen-
gellinen prosessi lähti etenemään. Voi
vain kuvitella, että Pesosen motivaatio
oli huipussaan. Usko kasvoi lujaksi
luottamukseksi – näin Sana tuli lihaksi
Votenkin elämässä.

 Oma firma Askon baarista

ni oli ennestään tuttu ja Vote pyöri aika
paljon raksalla, aikaa kun oli.Siitä on nyt
n. 11 vuotta. Tepa-vaimo oli Katulä-
hetyksen johtokunnassa, joka elin va-
litsi Valkeiset Katulähetyksen Espanjan
työntekijöiksi.

Väliaikaisratkaisuna Valkeiset muut-
tivat pariksi kuukaudeksi Etappiin asu-
maan ennen Espanjaan muuttoa. Ku-
vaavaa oli töpinäksi laittaminen. Sen
vuoksi jo seuraavalla viikolla Jorma,
Vote ja Tepa lensivät Torremolinok-
seen kartoittamaan paikallista känni-
kulttuuria ja mitä sen eteen olisi tehtä-
vissä? Siellähän oli tunnetusti paljon
suomalaisia apua tarvitsevia ihmisiä.
Niinpä kolmikko kiersi ”Torren” ka-
pakoissa ja tulivat  vihdoin Masan baa-
riin. Siellä porukat katsoivat hitaasti,
että ketä nuo kahvinjuojat ovat ja vei-
sasivat Pettäjän tietä ja muita tosi bii-
sejä päissään. Ura ”Torressa” päättyi
lyhyeen, sillä viikon he siellä olivat, pa-
lasivat Suomeen ja myöhemmin tote-
sivat että hanke ei saanut rahoitusta.
Jotain pysyvääkin tapahtui. He asuvat
edelleen Etapissa, Katulähetyksen Kel-
jon yksikössä valvojan roolissa.

EkoCenter, uran päätös

jatkuu sivulla 7

Voitto Valkeinen jatkaa edelleen puolimatkankodin tukiperheenä.

Voten ura päättyi työnjohtotehtävis-
sä, johon Usko Hintikka pyysi Votea

Kerran Vote sattui piipahtamaan
Askon baariin, kun pari täysin tuntema-
tonta isäntää viereisestä pöydästä huik-
kasi, että olisi taulunkehystysvehkeet
myynnissä, mutta osta saman tien
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Jokainen ihminen

tarvitsee hyväksyntää
� - Elän nyt elämäni parasta aikaa.

Kun perhe- ja ihmissuhteet ovat kun-
nossa ja olen sellaisessa työssä, jossa
olen aina halunnut olla, Jyväskylän
Katulähetys ry:n toiminnanjohtaja Erk-

ki Arvaja myhäilee. Arvaja on luot-
sannut katulähetystä lähes kuusi vuot-
ta. Sitä ennen hän oli Jyväskylän kau-
punkiseurakunnan tiedottajana 28
vuotta.

- Tässä työssä näkee ruohonjuurita-
solla ihmisen avuttomuuden ja syrjäy-
tyneisyyden. Jokainen ihminen tarvit-
see lämpöä, rakkautta ja hyväksyntää.

Olen itse tullut aikoinani autetuksi ja
nyt haluan auttaa muita, Arvaja kiteyt-
tää.

Tämä toteamus ei ole pelkkää sana-
helinää. Aitouden huomaa jo siitä ta-
vasta, jolla Arvaja tervehtii Jyväskylän
Katulähetyksen tiloissa majailevia asuk-
kaita. Hän tuntee jokaisen nimeltä ja
kyselee kuulumisia. Jokainen hänen
kohtaamansa henkilö on hänelle tär-
keä.

Katulähetys on auttanut jo
tuhansia päihdeongelmaisia

Katulähetys ry on kristillisellä poh-
jalla toimiva, yleishyödyllinen, voittoa
tavoittelematon yhdistys. Sen periaat-
teena on syventää raittiusvakaumusta,
sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa
sekä auttaa huume- ja päihdeongel-
maisia, syrjäytyneitä ja vankilasta va-
pautuvia heidän ongelmissaan.

Jyväskylän Katulähetys on perustet-
tu vuonna 1953. Erkki Arvajan juuret
juontavat Jyväskylän Katulähetykseen,
sillä hänen isänsä Toivo Arvaja oli
perustamassa tätä yhdistystä ja äiti Lii-

sa Arvaja toimi vapaaehtoistyönteki-
jänä ja oli toistakymmentä vuotta yh-
distyksen hallituksen jäsen.

Jyväskylän katulähetys ry on vuosi-
kymmenien ajan antanut asunnon tu-
hansille päihdeongelmaisille ja kuntout-
tanut suuren määrän laitapuolen kul-
kijoita yhteiskunnan toimiviksi jäsenik-

si.
Katulähetys ry tekee yhteistyötä Jy-

väskylän kaupungin, maalaiskunnan,
Muuramen, Tekevän, Päihdepalvelu-
säätiön sekä Raha-automaattiyhdistyk-
sen kanssa. Tuettuja asumispaikkoja on
yhteensä 200.

Kankitiellä sijaitsevan Katulähetyksen
yhteydessä toimii kierrätyskeskus Eko
Center, jonka tuotto käytetään yhdis-
tyksen  toiminnan tukemiseen.

Vastapäätä Jyväskylän Katulähetyk-
sen toimistorakennusta, tien toisella
puolella ovat selviämisasema Ensias-
kel ja Ensisuoja, jossa 50-60 henkilöä
voi oleskella ympärivuorokautisessa
valvonnassa.

Suurin osa Jyväskylän Katulähetyk-
sen asukkaista on miehiä, mutta nais-
ten määrä on lisääntynyt viime vuosi-
na.

Erkki Arvajan toiveena on, että
mahdollisimman monet asukkaista
raitistuisivat.

Jyvässeudulla sijaitsee kahdeksan Ka-
tulähetyksen hallinnassa olevaa tuki-
asuntoa eli puolimatkan kotia, joissa
päihteiden käyttö on kielletty. Laukaas-
sa on itsenäistymiskeskus Tessio
Backa. Pullakirkko, nuorisotyö ja Jy-
väskylän kaupunkiseurakunnan kanssa

toimiva ruokapalvelu ovat osa Katu-
lähetystä.

Jyväskylän kaupunki ja maalaiskun-
ta rahoittavat toimintaa. Varoja saa-
daan myös mm. vuokra- ja asumispal-
veluista, myyntituotoista, projekteista
(RAY), työllistämistuista ja ostopalve-
luista.

Avoin ilmapiiri auttaa
käsittelemään vaikeita asioita

Erkki Arvajan käsityksen mukaan
ankea ja turvaton lapsuus on useimmi-
ten syynä siihen, että jo nuorena aloi-
tetaan päihteiden käyttö. Tämä johtaa
vähitellen kierteeseen, jonka johdosta
koko sosiaalinen verkko hajoaa. Näissä
tilanteissa Jyväskylän Katulähetys yrit-
tää auttaa kaikin mahdollisin tavoin.

- On surullista, että tänä vuonna on
tapahtunut monia päihteiden aiheutta-
mia kuolemantapauksia. On rohkaise-
vaa, että on kuitenkin myös niitä, jot-
ka ovat raitistuneet ja nousseet omille
jaloilleen.

Täältä lähdetään vain rakastumisen,
uskoontulon, AA:n tai kuoleman kaut-
ta, Arvaja toteaa.

- Täällä joudumme pohtimaan vai-
keita ja raskaita asioita. Olen yrittänyt

Toiminnanjohtaja Erkki Arvaja 60-vuotta

Erkki Arvaja Kankitiellä.
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saada työpaikkamme ilmapiirin avoi-
meksi. Se auttaa asioiden käsittelyä.

Meillä työntekijöillä on yhteinen työ-
näky ja asiakkaiden auttaminen on
meille jokaiselle sydämen asia. Pidän
tärkeänä sitä, että voimme tehdä tätä
työtä levosta käsin eikä suorituskeskei-
sesti, Arvaja painottaa.

Elämän tarkoitus löytyi
uskoontulon kautta

Nuorena pelasin jääkiekkoa Jypissä
junioreissa sekä edustusjoukkueessa,
Arvaja muistelee

Alta kolmikymppisenä Arvajalle tar-
jottiin nuorisolautakunnan varapu-
heenjohtajan paikkaa kesken vaalikau-
den. Siitä alkoi Arvajan kunnallispolii-
tikon ura’

Seuraavissa kunnallisvaaleissa Arva-
ja pääsi suoraan valtuustoon. ensi yrit-
tämällä. Siitä lähtien eli vuodesta 1977
hän on istunut Jyväskylän kaupungin-

valtuustossa ja tämän lisäksi 18 vuotta
kaupunginhallituksessa ja lukuisissa lau-
takunnissa.

- On ollut elämää rikastuttavaa, kun
on saanut osallistua yhteisten asioiden
hoitoon, Arvaja toteaa.

Ennen politiikkaan siirtymistä Erk-
ki Arvaja oli pohtinut elämän perus-
kysymyksiä.

- Tultuani uskoon syntymäpäivänä-
ni  1972  kaksoisveljeni rukoillessa, ja
kun sain löytää elämälleni tarkoituksen
Jeesuksen sovitustyön kautta, alkoi
oma sisäinen eheytymiseni.

Nyt saan tässä nykyisessä työssäni
pitää tätä mahdollisuutta esillä yhtenä
vaihtoehtona ongelmien kanssa
kamppaileville, Erkki Arvaja sanoo.

Eräs suurimmista löydöistä:
tunteet

Erkki Arvaja on paljasjalkainen jy-
väskyläläinen. Hän asuu edelleen rak-

kaassa lapsuuden kodissaan, jota he
ovat  ahkerasti peruskorjanneet vai-
monsa kanssa. Jumalan jälkeen perhe
on hänelle tärkein, sitten tulevat hen-
gellinen työ ja normaali ansiotyö.

Vaikka perhe ja lapset ovat hänelle
hyvin rakkaat, ei hän ole aina omasta
mielestään osannut ilmaista tätä lähei-
silleen.

- Kun löysin omat tunteeni, se oli
elämäni suurimpia löytöjä. Tässä ovat
auttaneet avioliittoleirit, joihin olemme
vaimoni kanssa osallistuneet tähän
mennessä jo 17 kertaa. Olemme toi-
mineet myös ryhmien vetäjinä Arvaja
kertoo.

Erkki painottaa tunteiden ilmaisun ja
niistä puhumisen tärkeyttä. Hänen
www-sivujensa motto on: “Parasta,
mitä isä voi lapsilleen tehdä, on rakas-
taa heidän äitiään.”

Mirjami Asikainen

naan kiirettä ja riittämättömyyden tun-
netta sitä myöten. Kun olen vielä sel-
lainen vipeltäjä, niin en muista aina
pysähtyä”,  Hanna-Riikka itse sanoo.

Sangviinikon luonnetyyppiin kuulu-
vat tutkimusten mukaan varjopuolina
mm. se, että hän on lyhytjänteinen, ei
tahdo jaksaa samoja ihmisiä ja asioita
kauan, hän on altis vaikutteille ja häntä
on helppo imarrella ja ohjailla. Hän on
ihminen, joka ylimitoittaa odotukset ja
tämän vuoksi hän voi olla epärealisti-
nen. Vieläkö tuntuu tutulta?

“Ei tunnu enää, minulla on jalat
maassa ja pitkä pinna. Sen voin alle-
kirjoittaa, että yhden ja saman työteh-
tävän yksitoikkoinen tekeminen pitkäs-
tyttäisi niin kuin pitkät palaveritkin.
Minun odotukseni elämässä koostuvat
lopulta elämän pienistä asioista ja ilois-
ta”, Hanna-Riikka puntaroi.

Hanna-Riikka Alasippolan perhee-
seen kuuluvat aviomies, kolme lasta
sekä koira. Hän asuu Tiituspohjassa
omakotitalossa, jonka pihalla seisoo
kolme amerikanrautaa. Amerikan au-
tot ovat Hanna-Riikalle rakas vastapai-
no työhön. Kesä lähestyy, anna kasin
jyllätä ja kumin palaa, Hanna-Riikka!

Eero Tolvanen

kuusi vuotta sitten. Tyyneen tapaansa
Vote totesi Uskolle, että mikäs siinä,
voihan sitä tullakin. Vote ei ole paljon
työnhakupapereita rustannut, hänet on
useimmiten  pyydetty suuntaan jos toi-
seenkin ja aina on käynyt toteamuksel-
la; mikäs siinä, voihan sitä tullakin.
Katulähetyksen EkoCenterin tuotanto-
yksikkö valmistaa käytetystä tekstiilis-
tä uusiotuotantoa. Teollisuudelle suo-
jamattoja, öljynimeytysmattoja, kone-
pyyhkeitä, puutarhoille altakastelu-
mattoja ja myös luonnon erosiion kor-
jaukseen soveltuvia mattoja. Toimin-
taa pyöritetään teollisuushallissa Kan-
kitiellä, jonka työnjohtotehtävissä Vote
palveli.

Siunatut vastoinkäymiset

Kyllä elämä on koetellut monin ta-
voin ja vastoinkäymisistä Vote kiittää.
Ilman niitä sitä olisi varmaan vieläkin
melkoisen polleata poikaa. Elämä
opettaa nöyrtymään ja vasta siinä ih-
misestä tulee ihminen ja lähimmäises-
tä tulee tärkeä. Ei sitä ole uskon saar-
noja saarnailtu, mutta lähimmäistä on
yritetty vängätä oikealle tielle kun tilan-
ne on ollut päällä. On yritetty olla jon-

kinlaisena mallina, ihmisen mallina,
jollekin.

Elämä kantaa ja antaa. Vote sai ai-
kanaan kaksi lasta Tanjan ja Timon ja
he ovat nyt saaneet samoin, tosin Ti-
mon toinen lapsi syntyy kohta. Isovan-
hempien rooli on hulppea. Paljon on
maailmaakin nähty, lomamatkoilla
Aasiaan, Afrikkaan ja moniin läheisem-
piin kohteisiin. Siinä on tullut ymmär-
rystä eri kulttuureista.

Vastoinkäymiset on kuitenkin jatku-
neet. Hiljan koettu ohitusleikkaus ja
sen jälkimainingit saattoivat Voten eläk-
keelle. Nyt on hiljaisuutta ympärillä ja
uusi elämänvaihe. Kyllä siihen vähin
erin tottuu. Tällainen on elämänkaari
ihmisellä. Aikansa kaikella.

Seppo Riikonen

Hanna-Riikka Alasippola... Voitto Valkeinen...
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Adlan Cruz valloitti sydämet

H
elmikuun 9. päivänä Katulä-

hetysväki kutsuvieraineen sai

viettää mieliinpainuvan juhla-

hetken Keskusseurakuntatalon juhlasa-

lissa. Jo perinteeksi tullut vuotuinen ys-

tävänpäivän brunssi toteutettiin tänä

vuonna lounaskonserttina johon eri-

tyisvieraaksi oli saatu maailmankuulu

konserttipianisti Adlan Cruz yhtyei-

neen. Konsertti oli osa Adlan Cruz

Finland Tour kahdentoista konsertin

sarjaa. Onnistuneen konsertin juonta-

jana ja puuhamiehenä Suomessa toimi

pastori Mika Jantunen Helsingistä.

Tilaisuuden tervetulosanat lausui

Katulähetyksen toiminnanjohtaja Erk-

ki Arvaja, jonka jälkeen Jyväskylän

kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja

Pekka Utriainen toi kaupungin terveh-

dyksen ilmaisten tyytyväisyytensä lähei-

sestä ja myönteisestä yhteistyöstä Ka-

tulähetyksen kanssa päihdeongelmais-

ten ja syrjäytymisuhan alaisten ihmisten

parissa.
 Tervehdysten jälkeen noin satahen-

kinen yleisö sai nauttia poikkeukselli-
sen korkeatasoisesta instrumentaali-

musiikista. Adlan Cruzin tapa yhdistää
klassista musiikkia, etnisiä rytmejä ja
pop-musiikkia on elämys, joka ei jätä

Katulähetysväki kutsuvieraineen olivat tyytyväisiä konsertin antiin.

Adlan Cruz aloitti pianonsoiton kolme vuotiaana.
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yhtäkään kuulijaa kylmäksi. Yleisö in-
nostui välillä taputtamaan mukaansa
tempaavan musiikin tahdissa. Konser-
tin jälkeen saatu palaute oli hyvin
myönteistä. Monet tulivat oikein kä-
destä pitäen kiittämään järjestäjiä suu-
renmoisesta ja virvoittavasta tilaisuu-
desta.

Puertoricolainen Adlan Cruz, 38v
on luonnon lahjakkuus. Hän aloitti pia-
non soiton korvakuulolta jo kolmi-
vuotiaana. Kiinnostus klassiseen mu-
siikkiin sai hänet aloittamaan soi-
tonopiskelut viisivuotiaana. Hänen
kehitykseensä vaikuttivat erityisesti kak-
si opettajaa, Rosita Casanova ja Vio-
letta de la Mata. Opintojensa jälkeen
hän valmistui luokkansa parhaana pia-
nistina ja vuonna 1988 hän voitti Je-
sus Maria Sanroma pianokilpailut.
Adlan Cruzin monipuolinen muusik-
kous tulee ilmi hänen yhdistäessään
klassisen koulutuksensa eri kulttuurien
etnisiin rytmeihin.

Adlan Cruz kiertää jatkuvasti ympäri
maailmaa konsertoiden. Hän on soit-
tanut lukuisten sinfoniaorkestereiden
kanssa. Hän esiintyy monenlaisissa ta-
pahtumissa, joista isoimpia ovat olleet
vuoden 2005 New Yorkin Puerto Ri-
con päivän marssi, jossa yleisöä oli 1,5
miljoonaa sekä vuonna 2000 Nigeri-
assa, Lagosissa, jossa yleisöä oli saapu-
nut paikalle arvioilta 3,4 miljoonaa.
Adlan Cruz on soittanut hyvin arvos-
tettujen kristillisten vaikuttajien tilai-
suuksissa kuten Billy Graham ja Nicky
Cruz.

Ennen konsertin loppufanfaaria
Esko Jantunen kertoi innostuneella
tavallaan Katulähetyksen arvoista, jot-
ka ovat tuoneet meidät yhteen ja kan-
nustavat tekemään työtä tällä erikois-
kutsumusta vaativalla peltosaralla. Lo-
puksi Usko Hintikka ja Erja Moisio-
Santamaa johdattivat juhlakansan yh-
teiseen rukoukseen.

Hyväntuulinen konserttiyleisö pur-
kautui juhlasalista aulatiloihin nautti-
maan maukasta lohikeittoa ja kahvia
unelmatortun kanssa. Iloinen puheen-
sorina täytti huoneen. Kristus oli tuo-
nut meidät yhteen ja käsin kosketelta-
valla tavalla oli aistittavissa ihmisenä
olemisen valoisa puoli.

Kuvat ja teksti: Esko Jantunen

Esko Jantunen, Adlan Cruz ja Mika Jantunen.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Utriainen toi kaupungin tervehdyksen.

Konsertin päätteeksi nautittiin lohikeittolounas.
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Päivi Koskela

Rinnalla kulkija
� Päivi Koskela aloitti Tessio

Backassa helmikuun alussa

määräaikaisena puolipäiväi-

senä työntekijänä. Päivin työ

Tessiossa on jatkoa pitkäaikai-

selle vapaaehtoistyölle

päihde- ja vankilataustaisten

ihmisten kanssa. Päivi on rinnal-

la eläjä ja tukija.

Perustukset kunnossa

Päivi syntyi Pielisjärvellä, nykyisen
Lieksan kaupungin alueella. Päivi oli
nuorin kolmesta lapsesta ja sai rak-
kautta ja hemmottelua osakseen. Ko-
din tasapaino, jossa myös hengelliset
arvot elivät, antoi sellaisen kalliopoh-
jan Päivin elämään että aikuisena hän
on voinut tehdä työtä huono-osaisten
ihmisten parissa säilyttäen oman mie-
lenrauhansa ja tasapainonsa kunnossa.
Ehkä juuri siksi Päivin olemus huokuu
rauhallisuutta ja tyyneyttä.

Elämä on tuonut hyvää ja huonoa ja
kaikkea siltä väliltä. Päivi osaa iloita
jokaisesta päivästä ja nyt hänelle myös
maksetaan työstä, joka on rakasta ja
tärkeää. Siinä on aihetta hymyyn.

Elämän mosaiikki

Ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen
Päivi kävi puutarha- ja kotitalouden
alojen koulua. Luonto ja kasvit sekä
eläimet vetivät puoleensa. Päivi pääsi
toteuttamaan kutsumustaan parissakin
eri paikassa maaseutuolosuhteissa.
Sormet mullassa ja omaa hevosta hoi-
taen elämä sai täyttymyksensä. Myös
nuoruuden usko syveni ja ymmärrys
hengellisiä asioita kohtaan kasvoi.

Työ vaati kärsivällisyyttä ja rakkaut-
ta, molemmat niitä ominaisuuksia joilla
myöhemmin tuli olemaan käyttöä ai-
van eri ympäristössä. Myös ensimmäi-
sellä avioliitolla oli tarkoitus, vaikka se
päätyi eroon. Mikään ei ole sattumaa,
vaan Jumalan johdatus vie ihmistä
eteenpäin vaikeuksien läpi, jotta Hänen

suunnitelma ihmisen elämässä voisi to-
teutua.

Vankilamaailma

Päivi kertoo rauhallisesti ja kuin it-
sestäänselvyytenä vankilamaailman
kokemuksista, jotka tulivat sosiaalisten
suhteiden kautta. Siinä ei ollut mitään
erikoista. Make, tuleva mies oli vanki-
la- ja päihdetaustainen mutta silti Ma-
ken persoona kiinnosti. Siitä huokui
sisäinen voima ja vakaumuksellisuus.

Make oli langennut uskoa tunnusta-
vana uuteen kierteeseen ja se vei viisi
vuotta ennen kuin seuraava mahdolli-
suus tuli. Make soitti ja he tapasivat.
Hän pyysi anteeksi kaikkea mitä oli
tehnyt väärin Päiviä kohtaan. Päivi ra-
kasti Makea ja Make oli päässyt pysy-
västi kiinni raittiuteen ja rikoksista va-
paaseen elämään. He avioituivat.

Tapaturman kautta Päivi pääsi osa-

eläkkeelle ja he muuttivat Turkuun.
Turun Katulähetys ja vankilatyö avau-
tuivat heille kuin itsestään. Heillä oli
yhteinen näky vankilatyöstä, jossa otet-
tiin esille myös arkipäivän ongelmia
Raamatun valossa. Tältä pohjalta syn-
tyi ryhmäaineisto, luentojen pitoa ja
sellityötä. Jakson lopulla heille syntyi
kontakti Jyväskylän Katulähetykseen,
jossa luonteva toimintapiste löytyi Tes-
sio Backasta. Näin ollen muutto Suo-
lahteen oli järkevää. Päiville on ollut tär-
keää, että hän on saanut olla Jumalaa
lähellä koko elämänkaaren. Ilman us-
koa Jeesukseen elämän tuomat koke-
mukset olisivat johtaneet hänet huk-
kaan. Kaikella elämällä on ollut tarkoi-
tuksensa. Hän on saanut olla tukikep-
pinä lähimmäiselle, rohkaisten ja tuki-
en. Kiitos elämän antajalle.

Seppo Riikonen

Päivi Koskela haluaa olla rinnallakulkija.
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Vakuutusmeklari on

 asiakkaan edustaja!

Henki- ja eläkevakuutus

Vahinkovakuutus

Sijoitusvakuutus

Gallela Oy

Tikkutehtaantie 2

40800 Vaajakoski

puh. 010 5858260

GSM:0500-641511

Jyväskylän seudun suurin vuokranantaja

� Tarjoaa asumisen perusturvallisuutta
kohtuullisella vuokralla.

� Asuntoja vapautuu joka kuukausi.
� Tervetuloa asioimaan!

Toimistomme on avoinna:
ma, ti, to, pe klo 9-14, ke 9-17
kesällä 1.6.-31.8.
ma, ti, to, pe klo 9-12, ke 12-17
Hakulomakkeita voi tulostaa myös
nettisivultamme.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Väinönkatu 9, PL 193
40101 Jyväskylä
puh. (014) 624 013
www.jyvaskyla.fi/jva

Avoinna ma-pe klo 9 -17

Gummeruksenkatu 5, 40100
JYVÄSKYLÄ

 618 373 tai 0500-542 002
Fax (014) 618 374

myynti@veopc.com

Edulliset tuotteet
ja huolto



Kantakaa
toistenne

kuormia, ja niin
te täytätte

Kristuksen lain.
(Gal. 6:2)

Seuraava tiedotuslehti
2/2006 ilmestyy
15. päivänä  toukokuuta.

Aineistot lehteen
30.4.2006 mennessä
osoitteella  Kankitie 10,
40320 Jyväskylä tai
erkki.arvaja@kanetti.fi
seppo.riikonen@jyvasky-
lankatulahetys.fi

Jyväskylän
Katulähetys ry

Kankitie 10
40320 Jyväskylä

0400-642442
www.jyvaskylan-
katulahetys.fi

� Toimitus
Erkki Arvaja
Eero Tolvanen
Esko Jantunen
Seppo Riikonen
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Kankitie 10,
40320 Jyväskylä
puh. 0400-642 442
erkki.arvaja@kanetti.fi
www.jyvaskylankatulahetys.fi

Palvelevat kirpputorit

Myös yllätysostoja löytyy  kirp-
putoreilta.

0400 - 643374
Vaihtolava- ja

nosturipalveluja

Kuljetus

Timo

Ala-Ilomäki ky

♦♦♦♦♦  Kankitien EkoCenter
   Avoinna ma-pe 9-17, la 10-13
♦♦♦♦♦   Harjunportaan EkoCenter
   Gummeruksenkatu 13
   Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15
♦♦♦♦♦  Ruokapankin EkoCenter

Sammonkatu 5
Avoinna ma-pe 10-14

♦♦♦♦♦ Muuramen EkoCenter
Kenttätie 3
Avoinna ma-pe 10-16


