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Puheenjohtajalta

Jeesus näkee näkymättömätkin virukset
Jokaisella valtiolla on jonkinlainen hallitus tai
joku järjestelmä, jossa ihmiset päättävät
suuriakin asioita. Luulemme, että hallitsemme kaiken ja että ne kaikki ovat
meidän päätettävissä. Emme näe kuitenkaan sitä kaikkea ,mikä ei ole meidän
käskyvallassamme. Olemme eläneet varsin
sekasortoista ja epävarmaa ajanjaksoa jo yli
puoli vuotta. Yllättäen ilmestyi pieni ja silmin
näkymätön virus, korona, joka sotki kaiken.
Uutislähetykset ovat täynnä tästä viruksesta kertovia mykistäviä uutisia: tartuntoja, tehohoidossa olevia ja kuolleita. Valtioiden rajoja ja
myös maiden sisäisiä rajoja suljettiin ja kansalaisten liikkumista rajoitettiin. Koko maailmassa lasketaan edelleen päivittäin tartunnan
saaneiden, sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden lukumääriä. Kaikki
tuntuu pyörivän tuon pienen ja näkymättömän viruksen ympärillä ja
sen ehdoilla sen tahtiin. Menneen kesän alussa epidemia lieveni niin,
että rajoituksia voitiin purkaa. Purettiinko rajoituksia liian paljon ja liian
aikaisin, sitä emme varmuudella tiedä. Nyt on kuitenkin toinen aalto,
jonka myötä on tullut liikkumisrajoituksia takaisin.
Ajan alussa Paratiisista, pyhästä puhtaasta paikasta, lähti liikkeelle
pieni, mutta vakava virus nimeltä synti. Käärme, jota myös sielunviholliseksi kutsutaan, kysyi naiselta: ”Onko Jumala todella sanonut: Älkää
syökö mistään puutarhan puusta?” Nainen vastasi käärmeelle: ”Kyllä
me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut: ”Älkää syökö
siitä, ettette kuolisi.” Käärme vastasi naiselle: ”Ette te suinkaan kuole,
vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän
silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte
hyvän ja pahan.” Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, ja että sitä
oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä.
Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi miehelleen, joka oli hänen
kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat, ja he
huomasivat olevansa alasti. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja
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Talvipäivät Siikaniemessä
sanoi hänelle: ”Missä sinä olet?” Mies vastasi: ”Minä kuulin sinun
äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olin alasti, siksi piilouduin.”
Herra sanoi:” Kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä
puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?” Mies vastasi: ”Vaimo,
jonka annoit olemaan kanssani - hän antoi minulle siitä puusta, ja
minä söin.” Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: “Mitä oletkaan tehnyt!”
Nainen vastasi: ”Käärme petti minut, ja minä söin.” Siinä oli alku
toisten syyttelylle, jota tänäkin päivänä tehdään mieluusti myöntä
mättä omaa syyllisyyttä. Voi kunpa olisimme edes saman verran huolissamme ihmissielujen pelastumisen puolesta kuin tästä
koronaviruksesta. Tässä on parannuksen teon paikka ainakin itselläni.
Siunausta ja voimia taisteluun elämän ja pelastuksen puolesta.
Pekka Arposuo
Katulähetysliiton puheenjohtaja

Katulähetyksen Talvipäivät Siikaniemessä 24.26.1.2020
”Täällä on lepo ja virvoitus.” Jesaja 28:12 -säkein meidät toivotettiin
tervetulleiksi Lahden seurakunnan kauniiseen kurssikeskukseen Sii
kaniemeen. Mahtava luonto ympärillä ja hyvät puitteet – mikäpä oli
tullessa ja viipyessä muutama talvinen päivä! Ystävälliset diakonit,
Matti ja Sirpa, sekä Pentti Lahden katulähetyksestä ottivat meidät
vastaan, neuvoivat ja opastivat alkuun, ja näin hyvillä mielin päästiin
päivien tunnelmaan.
Vaikka vanhempani toimivat aikoinaan katulähetystyössä ja olen
myös päässyt seuraamaan aviopuolisoni toimintaa näiden asioiden
parissa, koen itseni lähinnä sivustaseuraajaksi. Sellaisena sainkin
osallistua, kuulostella ja maistella tuntemuksia ja kokemuksia.
Perjantaina meille kerrottiin katulähetyskuulumisia eri puolilta maata.
Edelleen pinnistellään hyvässä hengessä, vaikka pientä epäilyä onkin
työn jatkuvuudesta, kun väki vanhenee. Vielä saatiin kuulla tarinoita,
miten työn puitteissa on saatu olla ihmisten apuna monellakin elämän
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Talvipäivät Siikaniemessä
alueella. Mielenkiintoista ja liikuttavaa oli kuunnella tunteikkaita henkilökohtaisia selviytymiskertomuksia.
Lauantain aamupäivästä saimme heti Sirpan alustuksen jälkeen alkaa
miettiä omaa jaksamistamme ja niitä asioita, jotka edesauttavat hyvinvointiamme. Ryhmiin jaetut porukat löysivät roppakaupalla omia,
tärkeitä lepoa ja virkistystä antavia juttujaan. Yleisiä mainittuja seikkoja olivat perhe, terveys, raittius, luonto, rukous ja hyvä uni. Taas
kerran itseänikin muistuteltiin, että elämä ei ole mitään harmaata yksitoikkoista, suolatonta puuroa, vaan pienin makuvivahtein hyvältä
maistuvaa.
Samana päivänä Sami Puumala esitteli ”nunnia vai konnia”
-otsikolla tutkimusta vankilassa tehdystä hengellisestä työstä. Hän
kertoi, kuinka merkitykselliseksi vangit ovat kokeneet hengellisen
työn. Suurin osa vangeista haluaa osallistua hengellisiin tapahtumiin,
ja myös rukous koetaan tärkeänä voimavarana. Keskusteluissa vankilalähettien ja muiden tämän työn tekijöiden kanssa aitous ja
kuunteleminen ovat tärkeintä antia.
Päivien aikana kirkkosalissa istuessa katse kiinnittyi yhä useammin
salin etuosaan. Sen oli arkkitehti suunnitellut hienosti siten, että peruskallio oli jäänyt näkymään paljaana. Miljoonia vuosia vanhaan
kallioperään oli lisäksi kiinnitetty pienempiä irtokiviä siten, että siitä
muodostui kauniisti yhtenäinen kokonaisuus. Kivien keskelle oli ilmaantunut pienestä alusta kukoistukseen lähtenyt kasvi. Sen juurelle
oli lisätty hieman multaa ja muutenkin huolehdittu sen hyvinvoinnista.
Tämä toi itselleni mielleyhtymän katulähetystyöstä: kovasta ja katkerastakin maasta sinnitellen ylös nouseva tarvitsee apua. Yksi
kastelee, toinen lisää multaa, kenties joku huolehtii valosta. Kaiken
auttamisen peruskivenä on kuitenkin Jeesus Kristus. Tämä työ ei ole
aina kovin palkitsevaa. Nopeita voittoja ei saada, vaan tarvitaan kärsivällisyyttä ja rakkautta. Itse ihailen sinnikkäitä ihmisiä, jotka jaksavat
tehdä tätä, joskus ihmeitäkin nähden.
Laitilan väki toivotti hauskasti Turun murteella meitä kokoontumaan
kesäpäiville elokuussa sunnuntain päätösmessun jälkeen. Tätä jäämme odottamaan. Fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti ravittuina,
levänneinä ja virkistyneinä saimme palata kotiin hienoilta Talvipäiviltä.
Liisa Anttila
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Artturi ja Liisa Anttila. Taustalla Inger ja Matti Eronen.

Sirpa Koistinen diakoni, perheneuvoja ja Matti Ahokas
Päihde- ja kriminaalityön diakoni
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Katulähetyspäivien osallistujia

Vs. yhteiskunnallisen työn
pastori Tomi Alasalmi
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Katulähetystyöhön siunatut Marita Leivo Hangosta,
Anne Salonen Turusta ja Sinikka Ellers-Käki Lahdesta.
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Laitilan joukko toivottamassa koko katulähetysväen tervetulleeksi Laitilan Kesäpäiville: ”Tulkka meill Laitlahan, me pidetä
teistä hyvää huolta, jällee!”
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Tervehdys Lahdesta!
ViaDia Lahti ry on Lahden Vapaaseurakunnan diakoniatyön
”rukkanen”. Kristillinen raittiusliitto ja Sosiaalilähetys yhdistyivät
vuonna 2007, jolloin valtakunnallisen yhdistyksen nimeksi tuli ViaDia
ry. Lahden paikallisyhdistys oli ensimmäinen ja se perustettiin vuonna
2008. Nyt paikallisyhdistyksiä on jo 35 eri puolilla Suomea.
ViaDia Lahden toiminta on profiloitunut pitkälti päihdetyöhön.
Tuotamme ostopalveluna lakisääteistä, haittoja vähentävää terveysneuvontaa suonensisäisiä huumeita käyttäville Terveysneuvontapiste Jelpissä. Kohtaamme vuosittain lähes 600 huumeiden
käyttäjää, kun he tulevat vaihtamaan pistovälineitään, ottamaan rokotuksia a- ja b-hepatiittia vastaan, teettämään hivja c-hepatiittipikatestejä, juomaan kahvia ja syömään kulloinkin tarjottavia hävikkielintarvikkeita.
Viime vuoden aikana asiakkaat kävivät Jelpissä yhteensä yli 6000
kertaa ja tärkeimpänä työnä pidämmekin asiakkaidemme kohtaamista. Haluamme, että jokainen asiakas kokisi tulleensa nähdyksi
ja kuulluksi meillä käytyään.
Jelppi on toiminut Lahdessa 17 vuotta eli vähän pidempään kuin
toiminta on ollut lakisääteistä. Muutaman vuoden välein kilpailutuksissa olemme tunteneet olevamme siunattuja, kun olemme ”voittaneet” toiminnan yhdistyksellemme. Viimeisen 4-5 vuoden aikana
olemme huomanneet huumeongelman kasvun ja erityisesti on huolestuttanut nuorten, alle 20-vuotiaiden, huumeiden käyttö. Haittoja
vähentävä toiminta on tehokasta niin taloudellisesti kuin inhimillisesti:
rokotuksilla ja pistovälineiden vaihtamisella ehkäisemme mm. tartuntatautien leviämistä ja infektioiden syntymistä.
Toinen ViaDia Lahden toimintamuoto on Etsikko-hanke, joka aloitti
ESR-rahoitteisena kaksivuotisen toiminnan viime vuoden toukokuussa. Etsikon kohderyhmää ovat päihde- ja kriminaalitaustaiset
henkilöt, jotka jo haluaisivat elämäänsä muuta sisältöä. Hankkeessa
harjoitellaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja, harrastetaan, sivistytään vaikkapa museossa ja lähtökohtaisesti suunnitellaan toimintaa
asiakaslähtöisesti. Etsikko on välivaihe, jossa tutustutaan raittiiseen
elämään, siihen, mitä voi tehdä elämässään sitten, kun ei enää elä
päihteiden alla. Monelle esim. Jelpin asiakkaalle raitis elämä on niin
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kaukainen ja vieras asia, että se pelottaa. Etsikossa edetään yhdessä
kohti vaikkapa päihdekuntoutusta, työkokeilua tai opiskeluja.
Moni päihderiippuvainen on menettänyt suhteet läheisiin ihmisiin ja
kaveritkin ovat pitkälti ”käyttäjiä”. Huumemaailmassa kaveruuskin perustuu hyötymiseen. Jelpissä ja Etsikossa kohtaamme asiakkaamme
”ihminen ihmiselle”-ajatuksella, ammattitaito korttina takataskussa.
Ennen aukioloa hiljennymme työntekijöinä Isän edessä.
Asiakas hakemassa päivystyspakkausta

Usein pyydämme varjelusta, viisautta ja sitä, että asiakkaat tulisivat
sopivassa rytmissä, jotta ehdimme antaa aikaamme niille asiakkaille,
jotka sitä erityisesti tarvitsevat.
Olemme saaneet huomata
Taivaan Isän läsnäolon
monissa pienissä ja suurissakin arjen asioissa. Erityisen
kiitollisia olemme ympärillemme ilmestyneistä
vapaaehtoisista, jotka auttavat arkemme sujumisessa ja
jokaisesta asiakkaasta, joka
löytää uuden suunnan elämälleen. Näemme työssämme,
että päihderiippuvuuteen sairastuneet, paljon elämässään
kokeneet ja menettäneet ihmiset ovat Isän sydämellä.
Kunpa osaisimme kohdata
lähimmäisemme Isän rakkauden tavoin.
Sanna Lappalainen
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Jumalan huolenpito
Koronan kynnyksellä olimme laulutaidottomien kuoron Mieskuoro
Mölyäijien kanssa Finlandia-talolla
keikalla. Liekö tuo ollut liian fyysinen
juttu, sillä pian keikan jälkeen sain
jäätyneen olkapään. Hautausmaavastaava kysyi asiasta: ”Miten olkapää
voi jäätyä, vaikkei ole koko talvena ollut
oikein pakkastakaan?”
Terveyskirjaston mukaan jäätyneeksi
olkapääksi kutsutaan tilaa, jossa
olkanivelen nivelkapseli paksuuntuu ja
kiristyy. Tämän seurauksena nivelen
liikelaajuus pienenee ja liikkeet ovat
kivuliaita. Kipuvaihe kesti kesään
saakka. Ymmärrän nyt piirun verran
paremmin ihmisiä, jotka eivät saa
öitään nukuttua. Se on kovaa peliä. Aloin jo luopua toivosta. Kaikki
tuntuu hankalammalta, kun valvot läpi yön. Mutta kivun ja
toivottomuuden keskelle loistaa valo. Aina jossakin kohtaa asiat
kääntyvät parempaan päin. Kun luotamme Jumalaan, kaikki kääntyy
aina lopulta hyväksi. Jeesus Kristus, kivun mies ja sairauden tuttava,
kulkee vierellämme. Hän tietää, mitä se on. Hän ei jätä meitä
koskaan.
Suomen katulähetysliiton kesäpäivien aiheena on ”Jumalan
huolenpito”. Meidän ei ole syytä kantaa itse huolia. Saamme heittää
kaikki murheet Herramme päälle. Hän pitää meistä huolen.
Olemme eläneet korona-aikakautta keväästä lähtien. Edelleen
arkemme monet käytännöt ovat poikkeuksellisia. Poikkeusaikoina on
vain yksi asia, josta ei ole poikkeusta: Herra pitää omistaan huolen.
Kukaan ei voi riistää meitä Taivaan Isän kädestä.
Lämpimästi tervetuloa Laitilan kesäpäiville!
Siunaavin terveisin
Petri Laitinen
Kirkkoherra Laitilan seurakunta
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Tervetuloa Katulähetyksen Kesäpäiville
Laitilaan!
Hyvät katulähetystyön ystävät ympäri
Suomea! Meillä on ilo kutsua teitä
syyskuun puolessa välissä 16.17.9.2020 kauniiseen ja virkeään pikku
kaupunkiimme Laitilaan. Edellisen
kerran vietimme kesäpäiviä täällä
vuonna 2011 elokuussa.
Olemme valmistelleet näitä päiviä jo
vuosi sitten. Itse asiassa ennen
Rovaniemen kesäpäiviä pidimme ensimmäisen kokouksen ja
odotamme kovasti tulevaa tapahtumaa. Meillä on ollut innokas
vapaaehtoisten ja työntekijöiden joukko ideoimassa, rakentamassa ja
rukoilemassa näiden päivien puolesta ja rukoustyö jatkuu, muistathan
sinäkin meitä.
Sunnuntaina pyhäpäivän aiheena on Jumalan huolenpito ja
evankeliumitekstinä on Luuk. 10:38-42. Tämän saman teeman
olemme valinneet myös päivien aiheeksi.
Päivien teema Jumalan huolenpito, sopii erinomaisesti myös tähän
kevääseen, korona- epidemiaan. On täytynyt miettiä omaa
toimintaansa, jotta oma ja lähimmäisen eläminen ja terveys olisi
turvattu.
Päivien pitopaikka on tällä kertaa kaunis, Lehtoniemen leirikeskus,
parkkipaikkoja ja tilaa riittää rajoitukset huomioon ottaen. Majoitus on
oman valinnan mukaan joko Laitilan seurakunnan omassa
leirikeskuksessa Lehtoniemessä (majoitustilaa n. 44 henkilölle),
Särkijärven rannalla (n. 12 km kirkolta) tai Laitilan Kievarin hotellissa
(n. 500m kirkolta) / Laitilan Kievarin hostellissa (n. 50m kirkolta).
Lisäksi voit tietysti käyttää muitakin majoituspaikkoja.
Päivien järjestely on ollut katkolla ja vaakalaudalla koko kevään,
kesänkin. Katulähetysliiton hallitushan teki keväällä päätöksen, olla
pitämättä kesäpäiviä 2020. Olemme seuranneet ohjeita, joita on tullut
Kirkkohallitukselta ja Terveyden-ja hyvinvointilaitokselta. Nyt, tällä
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hetkellä näyttää siltä, että päivät voidaan pitää, kunhan kaikki
turvallisuusohjeet huomioidaan ja jokainen kantaa vastuuta omasta
toiminnastaan. Onhan aina mahdollisuus, että kokoontumisohjeet
tiukkenevat ja päiviä ei pystytäkään järjestämään. Tulevat kesäpäivät
ovat monellakin tapaa poikkeukselliset; ajankohta, turvavälit,
yhteislaulua ei suositella, tarkka käsihygienia sekä jokaisen
osallistujan pitää olla ilman flunssaoireita. Lisäksi päivien
osallistujamäärä tulee olemaan varmasti pienempi kuin aikaisempien
vuosien, johtuen tästä poikkeustilasta. Kukin osallistuja on omalta
osaltaan vastuussa tilaisuudesta ja järjestäjätaho pyrkii omalla
toiminnallaan luomaan turvalliset puitteet.
On aina mukava nähdä vuosien varrella tutuksi tulleita ystäviä sekä
uusia tuttavuuksia näillä päivillä. Mielenkiintoista on myös kuulla
terveisiä eri paikkakunnilta ja siksi olemme varanneet aikaa siihen.
Muistathan varata etukäteen minulta eri paikkakuntien puheenvuoron.
Toivon, että mahdollisimman moni voisi esittää kuulumisensa ja siksi
puheenvuorojen on oltava sopivan lyhyitä. Odotan innolla
kuulumisianne!
Ei paljasteta tässä kaikkea, vaan: ”Tulkka meill Laitlahan, me pidetä
teistä hyvää huolta, jällee!” Näin me viimeksikin toivotimme teidät
tervetulleiksi.
Rakkain terveisin,
Tiina Rehmonen
diakoniatyöntekijä
Laitilan seurakunta

KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen vuosikokous
Lehtoniemen leirikeskuksessa
keskiviikkona 16.9.2020 klo 15.00.
Sääntöjen määräämät asiat.
Ilmoittakaa katulähetystyöhön siunattavat 14.9. mennessä:
sähköpostilla osoitteeseen: pekka.arposuo@gmail.com
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Suomen Katulähetysliiton Kesäpäivät Laitilassa
16.-17.9.2020
"JUMALAN HUOLENPITO" Luuk. 10:38-42
Laitilan seurakunnan Lehtoniemen leirikeskus,
Rantalantie 274, 23800 Laitila
Keskiviikko 16.9.
Klo 11.00
Lounas
Klo 13.00
Ilmoittautuminen majoitus ja tulokahvit
Klo 14.30
Avajaistilaisuus
- Tiina Rehmonen, Laitilan seurakunnan
diakoniatyöntekijä
- Petri Laitinen, Laitilan seurakunnan kirkkoherra
- Pekka Arposuo, Suomen Katulähetysliiton
puheenjohtaja
Klo 15.00
Suomen Katulähetysliiton vuosikokous
Sääntöjen määräämät asiat
Klo 17.00
Päivällinen
Klo 17.45
Raamattutunti
Klo 18.30
Iltamessu
Klo 19.30
Päätösjuhla
Klo 20.30
Lipunlasku
Klo 20.45
Iltapala
Klo 21.00
Saunat (2) naisille ja miehille
Klo 22.00
Mukavaa yhdessäoloa: musiikkia, keskustelua,
kohtaamista ja rukousta
Heille, jotka haluavat jäädä vielä yöksi, on torstaina 17.9.
Klo 8.00
Aamupala
Klo 9.15
Aamuhartaus
Turvallista kotimatkaa ja Taivaan Isän Siunausta!
Varsinaiset kesäpäivät pidetään yksipäiväisenä ke 16.9.
14

Lehtoniemeen on mahdollista tulla jo tiistai-iltana.
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Majoitus ja ruokailuhinnat Lehtoniemessä:
Hinnasto:
Keskiviikon lounaasta keskiviikon iltapalaan 30€
Keskiviikon lounaasta torstain aamupalaan 65€
Tiistain iltapalasta torstain aamupalaan 106€
Lisäksi tarvittaessa liinavaatteet Lehtoniemestä 15€
Ilmoittautumiset Tiinalle 8.9.2020 mennessä
p. 044 568 9299 tai sähköpostilla tiina.rehmonen@evl.fi
Muistathan ilmoittaa myös ruokavaliot.
Majoitusta myös:
Laitilan Kievari hotelli/hostelli (n.12km Lehtoniemen
leirikeskuksesta)
Keskuskatu 20, 23800 Laitila p. 02 8576100
Hinnat alkaen
1hh 58-95€/vrk/huone
2hh 75-125€/vrk/huone
3hh 90-130€/vrk/huone
sisältää aamupalan sekä saunamahdollisuuden
Noudatamme THL:n ja Kirkkohallituksen taholta tulevia
ohjeita kokoontumisessamme
Ajo-ohje Lehtoniemen leirikeskukseen osoitteeseen
Rantalantie 274, 23800 Laitila
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Suomen Katulähetysliitto ry. -

Finlans gatumissionsförbundet rf.
Postiosoite: : Puheenjohtaja Pekka Arposuo
Huoltokuja 3 40800 Vaajakoski, 0400849710
Pankkitili: FI1857108320076675

www.katulahetysliitto.org
HALLITUS 2020:
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo, Huoltokuja 3,
40800 Vaajakoski
0400 849 710
pekka.arposuo@gmail.com
Sihteeri
Sirpa Malin, Jyväskylä
040 757 9817
sirpamalin1@gmail.com
Inger Eronen, Pori
044 291 9124
inger.m.eronen@gmail.com

Tiina Rehmonen, Laitila
044 568 9299
tiina.rehmonen@evl.fi
Ilkka Räisänen, Turku
040 757 0715
ilkka.raisanen@saunalahti.fi
Kauko Laaksamo, Hanko
(019) 248 3185, 050 564 0168
kauko.laaksamo@gmail.com.
Pentti Ruotsalainen, Lahti
044 030 3877
p.rruotsalainen@gmail.com
Juha Willman, Kuopio
040 164 1343
jussivonwillman@luukku.com

Taloudenhoito: Tilidea Oy,
Janika Laukkanen, janika.laukkanen(@)tilidea.fi

