Rengas

Suomen Katulähetysliitto ry. Finlans gatumissionsförbundet rf.

Katulähetyksen
Talvipäivät
Jyväskylässä
19.-21.2.2016

1/2016

RENGAS-LEHTI 1/2016

Rengas

Suomen Katulähetysliitto ry. Finlans gatumissionsförbundet rf.

1/2016

Katulähetyksen Talvipäivät
Jyväskylässä 19. - 21.2.2016

SISÄLLYS:
Puheenjohtajan tervehdys, Kiitos talvipäivistä			
3
Katulähetyksen talvipäivät Jyväskylässä				4
Toimintakertomus v. 2015						7

Kertomusvuoden 2015 Eu-elintarvikejakelusta			
8
Toimintakertomus								11
Uusi perinne käynnistyi Jyväskylän Katulähetyksessä		
13

Katulähetyksen kesäpäivät Vaasassa				14
Gangseteri luovutti aseensa poliisille
ja elämänsä Jeesukselle							15
Oleellisin asia on Jumalan rakkaus				
17
Kansikuva: Jyväskylän talvipäivät 19.-21.2.2016. Siunattavina
vas. Ulla Koskinen Jyväskylä, Ilkka Ponto Hanko, Liisa Hänninen ja Mailis Koponen Jyväskylä, Janne Silvola, Hanko ja Ilkka
Viitakangas Turku.

Vaasan kesäpäivät 12. - 14.8.2016
RENGAS-LEHTI
Kristillissosiaalinen päihde-kriminaali- ja katulähetystyön julkaisu
71. vuosikerta
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Vuosikerran hinta 12 €
Yhteisöalennus yli 3 kpl:sta -10 %
Toimituskunta (yhteystiedot takasivulla)
Pekka Arposuo (vastaava toimittaja), Jyväskylä
Inger Eronen, Pori
Pertti Ahokas, Rovaniemi
Toimitussihteeri + taitto
Erkki Arvaja, Jyväskylä
Tilaukset ja osoittenmuutokset
Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Jukka Silvola
jukka.silvola@turunkatulahetys.fi
0443355500
Paino Jyväskylän Katulähetys monistamo, Jyväskylä

2

Puheenjohtajan tervehdys

Kiitos talvipäivistä
Kiitos Katulähetyksen talvipäivistä, jotka
saimme viettää Jyväskylässä Kiponniemen
toimintakeskuksessa. Kiitos luottamuksesta
ja kannustuksesta, jota sain kokea puheenjohtajavalinnassa. Tunnen kuitenkin pienuuteni
ja puutteeni tässä tehtävässä, joten tarvitsen
teidän esirukouksianne, että saisin viisautta ja
taidollisuutta puheenjohtajuuden hoitamiseen.
Rengas-lehtemme on meille tärkeä ja odotettu eri paikkakuntien kuulumisten ja tapahtumien välittäjä. Pyydän nöyrimmästi anteeksi
tämän lehden myöhäistä ilmestymistä. Tämän
vuoden Rengas-lehden toinen numero ilmestyy
kesä-heinäkuun vaihteessa, kolmas numero
syyskuun lopulla ja neljäs numero joulukuussa.
Toivoisinkin teiltä runsaasti oman paikkakuntanne juttuja julkaistaviksi.
Puheenjohtaja ei ole mitään ilman jäsenistöä
ja sen valitsemaa hallitusta. Me tarvitsemme
toisiamme, jotta yhteiset asiamme hoituvat,
mutta myös, jotta meillä on mahdollisuus hoivata ja vaalia keskinäistä yhteyttämme katulähetysväkenä. Meillä on suuri ja mahtava etuoikeus
kantaa rukouksin lähimmäisiämme ja kaikkia
asioitamme Jumalalle. Tiedämme, että Hänen
käsivartensa on aina riittävä auttamaan meitä
kaikissa tilanteissamme ja voimme luottaa
Häneen myös lähimmäistemme auttajana. Hän
on aina uskollinen ja Hänen tahtonsa ihmistä
kohtaan on hyvä. Suurin osoitus Jumalamme
rakkaudesta meitä kohtaan on Jeesus Kristus
syntiemme sovittajana ja tien avaajana Isän
sydämelle.
Kuluvan vuoden kesäpäivät lähestyvät, ja
saamme viettää ne yhdessä Vaasassa 12-14.8.
Sitä seuraavista Katulähetysliiton kesä- ja
talvipäivistä on varattuna kesäpäivät 2017
Kuopioon ja kesäpäivät 2018 mahdollisesti
Kokkolaan. Muita varauksia ei vielä ole tiedossa. Olisi mahtavaa, kun saisimme varauksia
niin kesä- kuin talvipäivienkin järjestämiseksi!
Olemme hallituksessa keskustelleet, että
talvipäivien painotus voisi olla opetuksessa

Pekka Arposuo
ja koulutuksessa, ja kesäpäivät voisivat olla
enemmän keskittymistä virkistäytymiseen ja
toistemme kohtaamiseen. Kesäpäivien ohjelma
voisi myös olla hieman väljemmällä aikataululla, jotta meillä olisi oikeasti enemmän aikaa
kohtaamisiin ja kuulumisten vaihtoon kiireettä.
Meille kaikille on hyväksi, että molemmilla päivillä on vahva hengellinen anti, jotta saamme
rakentua yhteisestä uskostamme Jeesukseen.
Kevät on jo niin pitkällä, että puissa alkavat
silmut pian viheriöimään ja maamme kaunis
luonto saa jälleen talven jälkeen uuden ilmeen.
Yksi kevään ensimmäisiä varmoja merkkejä
taitaa edelleen olla pienet leskenlehden nuput,
jotka yllättävät auettuaan lämpimällä keltaisella
värillään. Aivan kuin Jumala luonnonkin kautta
kutsuisi meitä ja sisimpäämme heräämään
pimeän ja kylmän ajan jälkeen luonnon ja
Hänen läsnäolonsa lämpöön. Kun pysähtyy
miettimään vuodenaikojen kiertokulkua, ei
voi kuin ihmetellä ja ylistää Jumalan, meidän
Luojamme, suuruutta ja suunnitelmallisuutta.
Ihmetellä sitä, kuinka vuodesta toiseen hyvin
tarkalla aikataululla kaikki tapahtuu.
Kiitän Taivaallista Isää sinusta, lehden lukija
ja toivotan sinulle Jumalan siunaamaa kevään
jatkoa. Vaasassa tavataan!
Pekka Arposuo
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KAIKEN KRUUNUKSI
TULKOON RAKKAUS
Katulähetyksen talvipäivät
Jyväskylässä 19.-21.2.

Katulähetyksen valtakunnalliset talvipäivät
keskittyivät tällä kertaa koulutukseen. Kiponniemen toimintakeskuksessa järjestettyjen päivien kouluttajana toimi Perheniemen opiston
rehtori, pastori Petri Välimäki. Aihepiiri oli
koskettava, inhimillisen eheytymisen vaiheet.
Talvipäivistä kehkeytyi historiallinen tapahtuma. Sinikka Vilen päätti kuusivuotisen
vaiheikkaan urakkansa liiton peräsimessä.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin lauantain
jäsenkokouksessa yksimielisesti varapuheenjohtaja Pekka Arposuo.
Perjantain avajaistilaisuudessa tervetulosanat Jyväskylän kaupungin puolesta lausui
kihlakunnansyyttäjä, Marika Visakorpi. Kaupungin yhteistyökumppanina Katulähetyksen
työpanos on jatkuvasti merkittävä. Jyväskylän
seurakunnan tervehdyksen toi kirkkoherra
Arto Viitala. Katulähetys toteuttaa myös
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Avajaistilaisuus.

hengellisessä mielessä arvokasta kutsumusta.
Kiponniemen luonnonläheiseen ympäristöön
toivotti tervetulleeksi toimintakeskuksen
johtaja, Pertti Räty. Myös liiton väistyvä sekä
tuleva puheenjohtaja käyttivät puheenvuoron.

Silmu avautuu
Talvipäivien tunnus, puun silmu talvisessa
maisemassa, symboloi monelta kannalta päivien aihepiiriä. Valon ja lämmön vaikutuksesta
silmu avautuu. Kovan kuoren alta paljastuu
herkkä ydin, pehmeä, muotoutuva ja kasvulle
otollinen aines. Se on täynnä mahdollisuuksia,

mutta varovaista huolenpitoa tarvitaan, rakkautta, joka on kaiken kruunu.

Kohti eheyttä
Petri Välimäki aloitti koulutuksensa kuvailemalla kriisiin joutunutta ihmistä. Joskus
ihminen saa kohdata elämässään niin raskaita
asioita, että normaalit selviämistavat eivät riitä.
Tuntuu, että koko elämältä putoaa pohja. Tilanne voi aktualisoitua esim. sairauden, läheisen
ihmisen kuoleman, avioeron, masennuksen tai
työttömyyden ja vararikon muodossa.
On tärkeää, että tällaisessa tilanteessa ihminen otetaan vastaan sellaisenaan, annetaan
hänen puhua, itkeä, surra. On vain kuunneltava kriisissä olevaa ilman mitään vaatimuksia.
Ollaan hänen kanssaan - myötäollaan. Jobin
ystävät olivat hänen seurassaan seitsemän
päivää sanomatta sanaakaan. (Job 2:11-13).
Tavoitteena on yhteyden syntyminen. Pimeästä
huoneesta tullaan vielä yhdessä ulos - jossain
aikataulussa. Missä toinen ihminen on tällä
tavoin toisen vierellä, siinä on läsnä kolmas,
Jumala.
Syliinottamisvaihetta seuraa perusturvan
kokemuksen tukeminen. Välittämisen ilmapiirissä raskaita asioita voidaan jakaa, syntyy
aito yhteys. Toinen ihminen on kuin rakentava
peili. Ihmistä auttaa se, kun hän saa tuoda

Kenneth Karppisen trio.

asiansa toiselle, välittävälle ihmiselle, jonka
kanssa hän saa kokemuksensa jakaa. Yhdessä
opitaan arvioimaan elämää tukevia kannatintekijöitä, annetaan tilaa, kartoitetaan ja etsitään
olemassaolevia ja uusia mahdollisuuksia. Tuen
on oltava vakaata ja varovaista, ihmisen omaa
elämää kunnioittavaa.
Kun välittävä ihminen on vierellä, niin
kokemus luvasta olla olemassa voi vahvistua.
Ihminen uskaltaa olla oma itsensä. Hän on
matkalla objektista subjektiksi. Vähitellen hän
alkaa nähdä itsensä uutena ihmisenä, Jumalan
lapsena Kristuksessa. Tuen on suuntauduttava
ihmisen kokonaisuuteen ja tasapainoon.
Kasvu eheyteen ja vakauden saavuttaminen
vaativat aikaa ja luotettavaa tukea. Kasvuprosessi on aina arvokas pääoma, ”korkein
koulu”, johon sisältyy myös vastoinkäymisten
kohtaaminen. Raitistuminenkin on kasvuprosessi. Armo on kasvun käyttövoima. Ne molemmat antaa Jumala (Mk 4:26-29). Tarvitaan
rakentavaa jämäkkyyttä, terveitä rajoja, oman
rajallisuuden tunnustamista.
Kasvun edetessä ihminen löytää oman kutsumuksensa ja elämänsä tarkoituksen. Hän
on vapautunut arvostamaan omia lahjojaan ja
mahdollisuuksiaan, löytänyt paikkansa yhteydessä. Rinnalla kulkijan tehtävänä on vapauden
tukeminen tosi elämään ihmisyyden monilla
eri tasoilla.

Marika Visakorpi
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Vas. Pertti Räty, Petri Välimäki ja Arto
Viitala.

Mirja Morander ja Ulla Koskinen
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Katulähetyskuoro Huhtasuon kirkossa.

Kaarina Riitinki ja Mia Valkeinen.

Kohtaamisia
Koulutusta täydensivät musiikkiesitykset,
joista vastasivat pastori Kenneth Karppinen
kahden ystävänsä kanssa sekä yhtye Kahden
maan kansalaiset Tommi Rönnkvistin johdolla. Yhteislaulujen säestäjänä toimi Arja
Honkasalo.
Kentän kuulumisissa saatiin tuntumaa työn
edistymiseen ja kokemuksiin eri paikkakunnilla.
Kuultiin räväköitä todistuksiakin. Lauantain iltajuhlassa Tuomo Rinne kertoi haastattelussa
elämänmuutoksestaan ja uskostaan. Entisestä
asiakkaasta on tullut yhdistyksen työntekijä.
Tilaisuudessa puhui koskettavasti johtaja,
Pertti Räty.
Talvipäivät huipentuivat sunnuntain jumalanpalvelukseen Huhtasuon kirkossa, jossa

Uuden puheenjohtajan siunaaminen.

siunattiin uudet katulähetystyöntekijät tehtäviinsä. Tilaisuudessa saarnasi Jyväskylän katulähetysväelle jo tutuksi käynyt pastori Mauri
Tervonen. Valoisassa juhlassa esiintyi myös
katulähetyskuoro sekä alueseurakunnan kuoro. Perinteistä ristisaattoa johti puheenjohtaja
Pekka Arposuo.
Päätösjuhlassa katulähetyspäivien järjestelyvastuu luovutettiin Vaasalle. Juhlaväki sai hienon tervetulotoivotuksen elokuun kesäpäiville.
Vaikka laivoja tulee ja menee, niin kirkkolaiva
on ja pysyy.
Kohtaamisia Jyväskylän talvipäivillä tapahtui.
Opittiin asioita. Silmujakin ehkä avautui. Saatiin
aineksia kasvuun ja uutta ymmärrystä työhön.
Markku Leinonen

"Kapulan vaihto Vaasaan". Vas. Pekka
Arposuo, Erja Kahl-Huhtamäki ja Markku Leinonen.

Ehtoollinen Huhtasuon
kirkossa.
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KERTOMUSVUODEN 2015 (1.1.-31.12.)
EU-ELINTARVIKEJAKELUSTA
		 VÄHÄVARAISILLE		
		

						
Komission asetus asetus (EU) N:o 223/2014 ja 1255/2014				
Yhdistyksen/yhteisön nimi:		
Suomen Katulähetysliitto ry		
Yhdistyksen/yhteisön osoite:
Kokkolan srk/ Kustaa Aadolfinkatu 16, 67100
Yhteyshenkilö:			Jouko Alakopsa				
Puhelin, sähköposti: 0403620102
jouko.alakopsa1@gmail.com			
									
1. Kuluneen vuoden EU-elintarvikejakelussa jaetut/käytetyt tuotteet			
A. Edellisen vuoden EU-elintarvikkeita siirretty kuluneen vuoden jakeluun seuraavat määrät
(kg)										
Sämpyläjauho, 2 kg					
Lihasäilyke, 0,4 kg							
Vehnäjauho, 2 kg					
Hapankorppu, 0,370 kg							
Maitojauhe, 0,5 kg					
Makaroni, 0,5 kg								
Hernekeitto, 0,435 kg					
Mysli, 0,5 kg									
Pasta ainespussi, 0,2kg
Puurohiutale, 0,5 kg							
									
B.
Kuluneena vuonna vastaanotetut EU-elintarvikkeet (kg)			
									
Lihasäilyke, 0,4 kg		458,40					
Hapankorppu, 0,370 kg		451,40					
Makaroni, 0,5 kg			825,00					
Mysli, 0,5 kg				950,00					
Puurohiutale, 0,5 kg		1 120,00					
Sämpyläjauho, 2 kg		2 124,00					
Vehnäjauho, 2 kg		1 404,00					
Maitojauhe, 0,5 kg		965,00					
Hernekeitto, 0,435 kg		1 388,52					
Pasta ainespussi, 0,2kg		80,00					
										
C.
Siirrot yhdistyksiltä/yhteisöiltä (plusmerkkisinä), (kg)				
								
Sämpyläjauho, 2 kg						
Lihasäilyke, 0,4 kg							
Vehnäjauho, 2 kg							
Hapankorppu, 0,370 kg							
Maitojauhe, 0,5 kg							
Makaroni, 0,5 kg								
Hernekeitto, 0,435 kg							
Mysli, 0,5 kg									
Pasta ainespussi, 0,2kg						
Puurohiutale, 0,5 kg							
										
D.
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Siirrot muille yhdistyksille/yhteisöille (miinusmerkkisinä), (kg)			

									
Lihasäilyke, 0,4 kg							
Sämpyläjauho, 2 kg						
Hapankorppu, 0,370 kg							
Vehnäjauho, 2 kg						
Makaroni, 0,5 kg								
Maitojauhe, 0,5 kg						
Mysli, 0,5 kg									
Hernekeitto, 0,435 kg						
Puurohiutale, 0,5 kg							
Pasta ainespussi, 0,2kg
											
E.
Käytettävissä ollut tuotemäärä tukivuonna (A+B+C-D), kg				
								
Lihasäilyke, 0,4 kg		458,40					
Hapankorppu, 0,370 kg		451,40					
Makaroni, 0,5 kg			825,00						
Mysli, 0,5 kg				950,00						
Puurohiutale, 0,5 kg		1 120,00						
Sämpyläjauho, 2 kg		2 124,00						
Vehnäjauho, 2 kg		1 404,00						
Maitojauhe, 0,5 kg		965,00						
Hernekeitto, 0,435 kg		1 388,52						
Pasta ainespussi, 0,2kg		80,00						
				
F.
Käyttö tukivuoden aikana paketeissa ja aterioissa yhteensä (kg)				
								
Lihasäilyke, 0,4 kg		315,20						
Hapankorppu, 0,370 kg		304,14						
Makaroni, 0,5 kg			443,50						
Mysli, 0,5 kg				409,00						
Puurohiutale, 0,5 kg		465,00						
Sämpyläjauho, 2 kg		1 382,00						
Vehnäjauho, 2 kg		892,00						
Maitojauhe, 0,5 kg		429,50						
Hernekeitto, 0,435 kg		491,99						
Pasta ainespussi, 0,2kg		80,00						
Yhteensä				5 212,33						
				
Jaettujen tuotteiden osuus kaikesta organisaation jakamasta
ruoka-avusta (%) noin 15%							
										
						
G.
Rikkoutuneet tuotteet/Hävikki (kg)			Syy				
							
Lihasäilyke, 0,4 kg								
							
Hapankorppu, 0,370 kg							
							
Makaroni, 0,5 kg									
						
Mysli, 0,5 kg		 2,50		
virhe kasseja pakattaessa		
Puurohiutale, 0,5 kg								
Sämpyläjauho, 2 kg								
Vehnäjauho, 2 kg								
Maitojauhe, 0,5 kg								
Hernekeitto, 0,435 kg								
Pasta ainespussi, 0,2kg								
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H.
Siirto seuraavalle vuodelle (E-F-G), kg						
						
Lihasäilyke, 0,4 kg		143,20						
Hapankorppu, 0,370 kg		147,26						
Makaroni, 0,5 kg			381,50						
Mysli, 0,5 kg				538,50						
Puurohiutale, 0,5 kg		655,00						
Sämpyläjauho, 2 kg		742,00						
Vehnäjauho, 2 kg		512,00						
Maitojauhe, 0,5 kg		535,50						
Hernekeitto, 0,435 kg		896,53						
Pasta ainespussi, 0,2kg		0,00						
				
I.
Tuotteiden jakelupisteet (myös yhdistykseen/yhteisöön kuulumattomat, jos EU-elintarvikkeita annettu yhdistyksen/yhteisön ulkopuolisten jaettavaksi).			
Jakelupisteistä voidaan liittää mukaan myös erillinen luettelo.				
								
Turun Katulähetys ry, Toivonseurakunta, Rauman Seudun Katulähetys,
Kouvolan Helluntaiseurakunta, Hangon Katulähetys.					
							
											
		
											
		
											
		
											
		
											
		
											
		
											
		
											
		
											
		
											
		
											
Ruoka-apu Suomen köyhille kasvaa.
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SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY (SKLL)
FINLANS GATUMISSIONS FÖRBUNDET RF (FGMF)
TOIMINTAKERTOMUS 2015

71. TOIMINTAVUOSI

TOIMINNAN TARKOITUS
Liitto tarkoituksena on edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa katulähetys-, vankila- ja erityisdiakoniatyötä koskien kriminaali- ja päihdetyötä, sekä kuntoutus- ja asuntopalvelutoimintaa.
Liitto tukee evankelisluterilaisen kirkon ja seurakuntien sekä jäsenyhdistystensä toimintaa edellä
mainituilla aloilla.
JÄSENJÄRJESTÖT JA SEURAKUNNAT v. 2015
Anjalankosken Katulähetys ry
Etelä – Savon Vapautuvientuki ry/
Mikkelin srk- yhtymä
Forssan seurakunta
Haapamäen Katulähetys ry
Hangon Katulähetys ry
Helsingin Lähetysseurakunta
Heinolan seurakunta
Huittisten seurakunta
Hämeenlinna - Vanajan srk – yhtymä
Imatra Katulähetys ry
Jyväskylän Katulähetys ry
Kajaanin Tukiasuntoyhdistys/Kajaanin srk
Kodittomien Tuki ry, Helsinki –
Hemlösasrf, Helsingfors
Kokkolan srk-yhtymä – Karleby
kyrkliga samfällighet
Kouvolan Helluntaisrk
Kovaosaisten Ystävät ry , Helsinki –
De Nödställdas Vänner rf, Helsingfors
Kuopion Katulähetys ry/Kuopion srk
Kuopion Vankien Ystävät ry
Lahden srk-yhtymä
Laitilan srk
Lappeenrannan Katulähetys ry
Lohjan Helluntaiseurakunta
Malmin Saalemlähetys
Pietarsaaren suomalainen srk
Porin srk-yhtymä
Porvoon srk – yhtymä/Ensisuoja

Koivula – Borgå kyrkliga samfällighet
Rauman seudun Katulähetys ry
Rovaniemen srk
Ruoka - Apu yhdistys ry, Vantaa
Sastamalan seurakunta
Savonlinna – Säämingin srk – yhtymä
Seinäjoen srk
Tukikoti ry/Oulun srk –
yhtymän Diakoniakeskus
Turun Katulähetys ry
Turun ja Kaarinan srk – yhtymä/
Diakoniakeskus
Työterapia Yhdistys ry, Kuopio
Vaasan Tukiasunnot ry –
Vasa Stödjebostad rf/Vaasan srk – yhtymä
Vantaan Kotikirkkoyhdistys ry
Vastuunkantajat ry, Helsingin srk –
yhtymän Erityisdiakonia
Äänekosken Katulähetys ry
Jäsenyhdistysten- ja seurakuntien keskeisiä
toimintamuotoja ovat erilaiset hengelliset
tilaisuudet, kirkkopyhät, sielunhoito, päiväkeskustoiminta, vankilavierailut, kirpputoritoiminta ja asuntolatoiminta. Kaikki toiminta
on perustunut pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä tehtävään työhön. Talvi- ja kesäpäivillä
siunataan uudet, vähintään vuoden mukana
olleet, vapaaehtoistyöntekijät.
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HENKILÖ- JA KANNATTAJAJÄSENET
Henkilöjäseniä on 30 ja muutama kannattajajäsen.
HALLINTO Hallitus v. 2015
Varsin. jäsenet
Sinikka Vilén, Tampere pj. (5)
Inger Eronen
(1)
Alvar Savallampi
(4)
Kauko Laaksamo
(4)
Pekka Arposuo vpj.
(5)
Alli Pettersson
(3)
Petri Laitinen
(3)
(X) Suluissa osallistumiskerrat

Henk. koht. varajäsen
2015
2015-2017
Anne Belghiti siht.
2015-2017
Pertti Ahokas
2014-2016
Ilkka Vasalmpi
2014-2016
Erja Kahl-Huhtamäki
2013-2015
Tiina Laukkanen
2013-2015
Pentti Ruotsalainen

(3)
(1)
(-)
(-)
(1)
(3)

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Talvi- ja kesäpäivien yhteydessä sekä
kerran keväällä ja syksyllä Tampereella sekä joulukuussa koulutusmuotoisen toiminnan ja suunnittelun yhteydessä Kangasalan Ilkossa.
TALOUDENHOITO
Liiton tilejä on toimintavuoden aikana hoitanut Tilitoimista A-M Koivisto Ky Turusta, kirjanpitäjänä on toiminut Anna-Maija Koivisto.
Liiton rahoitus on koostunut eri seurakuntien keräämistä kolehdeista ja jäsenjärjestöjen ja
-seurakuntien suorittamista jäsenmaksuista. Kirkkohallitus myönsi kuluneelle vuodelle avustusta
6000 euroa lähinnä jäsenistön koulutus- ja liiton toiminnan kehittämiskulujen tukemiseen.
Toiminnantarkastajana v. 2015 on toiminut Erja Moisio Jyväskylästä. ja varatoiminnantarkastajana Marja-Leena Sivuranta Turusta.
TOIMINTA
Valtakunnalliset talvi- ja kesäpäivät
Talvipäivät toteutettiin Raumalla 27.2. - 1.3.2015 pääasiallisesti Rauman katulähetyksen tiloissa
Toivon Talolla. Päivien teemana oli ”Emme osaa luoda Vettä, mutta osaamme kaataa sitä janoisille ja
viedä pelastuksen sanomaa eteenpäin.”
Kesäpäivät vietettiin Turussa 31.7. – 2.8.2015 teemalla ”Että he olisivat yhtä, niin kuin me
olemme yhtä.” (Joh17:22) Tapahtumat toteutettiin pääasiallisesti Mikaelin kirkossa ja seurakuntakodilla. Päivien yhteydessä vietettiin myös Turun katulähetyksen 70-v juhlaa.
Suomen katulähetysliiton vuosikokous pidettiin Turussa 28.2.2015
TIEDOTUS
Liiton julkaiseman Rengas- lehden ilmestymisvuosi oli 69. Lehti on kristillissosiaalinen päihde-,
kriminaali-ja katulähetystyön julkaisu, joka on liiton jäsen- ja tiedotuskanava. Lehti ilmestyi neljä
kertaa toimintavuoden aikana.
Kuluneena vuonna toimituskuntaan kuuluivat: Sinikka Vilén, Tampere, vastaava toimittaja,
Inger Eronen, Pori, Pekka Arposuo, Jyväskylä.
Lehden taittosta vastasi toimitussihteeri Erkki Arvaja Jyväskylästä.
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Uusi perinne käynnistyi
Jyväskylän Katulähetyksellä
Jyväskylän Katulähetyksellä käynnistyi uusi
perinne, kun toiminnanjohtaja Usko Hintikka
kutsui entiset työntekijät ja entiset hallituksen
jäsenet yhteiseen hetkeen. Idea kokoontumisesta oli ollut mielessä jo pitempään. Tapaaminen toteutui tiistaina maaliskuun 15. päivä
puolenpäivän aikaan.
– Ehdotin Uskolle, että kutsu koolle ja käytä
sitä viisautta, tietoa ja taitoa, jota meille on
kertynyt, ex-toiminnanjohtaja Erkki Arvaja
sanoo.
Tapaamiseen oli saapunut kaksitoista henkilöä. Tunnelma oli lämpöisen yhteisöllinen
ja keskustelu vilkasta. Erityisesti valokuvakavalkadi kirvoitti mukavia muistoja menneiltä
vuosilta. Kuvissa vilahti muun muassa Jemina,
tuo Turun laivastoaseman entinen K-vene, joka
oli yhdistyksen omassa käytössä useita vuosia.

– Kyselykierroksen perusteella yhteistä kokoontumista pidettiin hyvänä asiana. Tarkoitus
on tehdä tästä perinne ja kokoontua yhteen
vähintään kerran vuodessa, toiminnanjohtaja
Usko Hintikka kertoo.
Jyväskylän Katulähetys ry:n puheenjohtaja
Pekka Arposuo pitää ideaa kutsua entiset
työntekijät ja hallituksen jäsenet yhteiseen
kokoontumiseen erittäin hyvänä. Jopa niin
hyvänä, että sitä voisi monistaa koko maahan.
– Kannustan myös muita yhdistyksiä kutsumaan aikaisemmin toiminnassa mukana olleita
ihmisiä yhteiseen tapaamiseen, Arposuo sanoo.
Arposuo valittiin Suomen Katulähetysliiton
puheenjohtajaksi Talvipäivillä helmikuussa
2016.
Teksti: Kirsi Hiekkala

Ryhmäkuvassa vasemmalla edessä Jorma Soini, Erkki Arvaja, Ahti Jylänki, Jaakko
Koivunen, Artturi Anttila, Pekka Arposuo, Erkki Snellman, Terttu Valkeinen, Seppo
Riikonen, Usko Hintikka, Lea Pietiläinen, Tapio Virokannas ja Timo Pauni. (kuva
Tomi Montonen)
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Oikealla Jyväskylän Katulähetys ry:n toiminnanjohtaja Usko Hintikka ja hänen edeltäjänsä Jorma Soini sekä Erkki Arvaja.

"Laivoja tulee ja menee,
kirkkolaiva on ja pysyy."

Katulähetyksen kesäpäivät
Vaasassa 12. -14.8.2016
Sydämellisesti tervetuloa!

Vaasan suomalainen seurakunta
P.S. Ohjelma tulee Katulähetysliiton kotisivuille
ja seuraavaan Rengas-lehteen
14

Gangsteri luovutti aseensa
poliisille ja elämänsä
Jeesukselle
– Avasin kassin ja kysyin, otatteko vastaan. Päivystävän poliisin silmät levisivät
hämmästyksestä. Kassi oli täynnä aseita,
Stefan Lindström, pelätty hankolainen
huumekauppias kertoo.
Stefan keittelee kahvia ja vilkaisee välillä
ikkunasta. Kuusivuotias Jonna-tytär leikkii pihalla isän valvovan silmän alla. Stefan ei halua
Jonnalle samanlaista lapsuutta kuin hänellä
itsellään oli.
– Elin ilman rajoja. Olin vilkas lapsi ja sain
tehdä, mitä halusin. Koulu ei mennyt hyvin, sillä en pystynyt keskittymään. 13-vuotiaana aloin
haistella tinneriä, koulusta minut potkittiin ulos,
ja kun olin 14, poliisi haki minut poikakotiin.
Isä oli antanut suostumuksensa, äiti ei. Siitä
jäi pitkäksi aikaa kauna isää kohtaan. Isä kuoli
sillä välin kun olin Pietarsaaren koulukodissa.

Liian kevyet rangaistukset
– Lapsia oli koulukodissa parikymmentä ja
kuri oli olematon. Kunhan kävimme koulussa,
saimme muuten tehdä mitä huvittaa. Mentiin
kauppaan, työnnettiin kassaneiti sivuun ja
tyhjennettiin kassa. Sellaisia ajattelemattomia
rikoksia, Stefan toteaa.
– Oltiin alaikäisiä, joten rangaistukset olivat
sitä luokkaa, että kerätään 500 litraa puolukoita
ja korvataan niillä ryöstösaalis. Kun ei tullut
kunnon rangaistuksia, jatkoin pikkurikollista
elämääni.

Vankilan yliopisto
Stefan pääsi koulukodista 16-vuotiaana,
mutta joutui saman tien nuorisovankilaan. Olisi

Jonna ja Stefan mielipuuhissaan.
luullut, että vankila on kova paikka nuorelle
miehelle, mutta Stefan koki sen toisin:
– Minustahan pidettiin huolta. Isot tatuoidut
vankilakundit ottivat minut hienosti vastaan.
Ehkä ensimmäisen kerran tuntui siltä, että joku
välittää ja on kiinnostunut. Tässä joukossa jouduin yhä syvemmälle huumebisnekseen.
Vankilaelämää kesti vuodesta 1973 vuoteen
2003. Välissä oli lyhyitä jaksoja vapaalla jalalla,
mutta huumeidenkäyttö ja niiden kauppaaminen
sekä jatkuvat väkivallanteot veivät uudestaan ja
uudestaan kiven sisään.
Yhteensä Stefan istui vankeudessa 30 vuotta
elämästään.

Huumemaailman kostot ovat
raakoja
Pisin tuomio tuli tapon yrityksestä. Pahoinpitelyssä oli mukana kostoa ja mustasukkaisuutta,
mutta poliisitkin olivat ihan ymmällä, miten
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joku voi tehdä niin julmia tekoja. Uhrissa oli
30 reikää, muita pahoinpitelyn merkkejä ja jalat
katkaistu, ettei pääse pakoon.
– Ihme oli, että se kaveri jäi henkiin.
Stefan pyörittelee päätään ja huokaa:
– Ei kukaan normaali ihminen tuommoista
tee!
Huumeriippuvaisena ja harhojen vallassa
Stefan kylvi pelkoa ympärilleen ja hankki kyseenalaista kuuluisuutta Hangossa.
– Aseita oli ja niitä käytettiin muuhunkin
kuin uhkailuun. Kostot huumemaailmassa ovat
raakoja. Jokin omassatunnossa soti vastaan,
mutta se maailma oli sellainen, että vaihtoehtoja ei ollut.

Lapsen hätä mursi vastarinnan
Elokuun 30. päivä vuonna 2011 tuli muutos
Stefanin elämään. Silloin hän antoi elämänsä
Jeesukselle.
Oikeastaan stoppi tuli jo muutamaa päivää
aiemmin. Stefan jäi huumereissulla kiinni
ja Jonna-tyttö, tuolloin nelivuotias, otettiin
huostaan.
– Kun pieni lapsi joutuu kärsimään minun
takiani ja hänet viedään eroon vanhemmistaan,
se särki sydämen. Lastensuojelun palaverissa
päätin lähteä katkolle ja yrittää vielä kerran
muutosta elämääni, Stefan kertoo.
– Ajattelin, että tulen vaikka uskoon, jos siitä
on jotain apua. Ei elämä tämän pahemmaksi
voi enää muuttua.
– En ollut koskaan kieltänyt Jumalan olemassaoloa, mutta huumehelvetistä oli ollut liian
vaikea nousta. Nyt oli siihen tilaisuus. Marina-vaimolla oli tukihenkilönä Sirpa Forsström
Tammisaaren vapaaseurakunnasta. Hän haki
Stefanin saman tien kokoukseen, jossa Stefanin
puolesta rukoiltiin. Tästä alkoi uusi elämä.

Tätäkö on olla uskossa?
– Huumeet jäivät saman tien, kertoo Stefan
elämänsä suurimmasta ihmeestä.
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– Katkolla nukuin kuin pieni lapsi, ei minkäänlaisia vieroitusoireita 30 vuoden päihteidenkäytön jälkeen. Kun vanhat kaverit tulivat
peloissaan maksamaan velkojaan, sanoin vaan,
että unohdetaan ne.
– Poliiseiltakin kävin Hangossa pyytämässä
anteeksi. Vein poliisiasemalle kassin, ja kun
avasin sen, poliisilta loksahti suu auki. Kassi oli
täynnä aseita, katkaistuja haulikoita sun muita.
– Kysyin uskovalta kaverilta, että tätäkö on
olla uskossa? Toimin niin kuin en ikinä ennen.
Katkaisuhoidon jälkeen koko perhe pääsi
Kankaanpäähän kuntoutusjaksolle, joka kesti
kahdeksan kuukautta. Kankaanpäästä Stefan
löysi myös hyvän seurakunnan.
– Kankaanpään vapaaseurakunta oli erikoisen mukava, sellainen rakkaudellinen seurakunta. Siellä ihmiset todella välittivät toisistaan ja
meidätkin otettiin rakastaen vastaan.
Uskoontulosta on kohta kolme vuotta.
Hankolaiset, jotka tuntevat Stefanin, eivät
vielä oikein jaksa uskoa miehen muuttuneen.
Rankkaa menneisyyttä ei niin vain pyyhitä pois,
vaikka Jeesus on sovittanut kaikki Stefanin
synnit, raskaimmatkin.

Mikään ei ole niin kuin ennen
Stefanin arki alkaa aamuisin Kappeli-kirppiksellä, jossa hän osallistuu Hangon katulähetyksen kuntouttavaan työtoimintaan. Aamurukous, kirpputorilla työskentelyä, lahjoitusten
vastaanottamista, siivousta.
– Haluan auttaa ihmisiä nyt, kun olen itse
saanut niin paljon.
Omassa kotiseurakunnassa Tammisaaren
Betesdassa Stefan käy viikoittain.
Mutta nyt on sunnuntai-iltapäivä ja Jonnan
kanssa ryhdytään siivoamaan leluja lattialta.
Ihan tavallista isähommaa siis, mutta ei kuitenkaan ihan. Jeesus on totta entisen gangsterin
elämässä.
Teksti ja kuvat:
Anne-Maarit Hämäläinen
Artikkeli julkaistu Vapaakirkon lehdessä.

Vapaaehtoistyöntekijä Mikko Hokkanen:

Oleellisin asia on
Jumalan rakkaus

K

Mikko Hokkanen

angasniemellä syntynyt ja kasvanut, sittemmin Jyväskylään
muuttanut Mikko Hokkanen,
on saanut seurata aitiopaikalta Jyväskylän
Katulähetyksen kehitystä yli 30 vuoden
ajan. 1980-luvun alkuvuosina hän tuli
mukaan yhdistyksen pullakirkkotyöhön ja
on ollut siitä lähtien aktiivisesti mukana.
Tuona aikana pienestä yhdistyksestä on
kehittynyt merkittävä kolmannen sektorin
toimija.
– Jos yhteiskunta ei kykene antamaan
työtä ja yhdistys voi asiassa auttaa, niin
yhdistyksen on se tehtävä, sanoo Mikko. Työ on parasta terapiaa. Yhtä myönteinen kanta Mikolla on myös tuettuun asumiseen. 1980 - 90-luvuilla näistä kiisteltiin

ankarasti. Kyynel nousee miehen silmään,
kun hän muistelee asunnottomien alkoholistien kovaa osaa menneinä vuosina.
Yhdistyksen vapaaehtoistyön piiriin
Mikko tuli Rautatieläisten Kristillisen
Yhdistyksen (RKY) kautta. Veturinkuljettajana työskennellyt Mikko on ajanut
niin höyry-, diesel- kuin sähkövetureitakin.
Hän piti kovasti työstään, lähti mielellään.
- Kuin lomalle olisi lähtenyt, muistelee
Mikko. Yhdyshenkilönä vapaaehtoistyön
suuntaan toimi RKY: n pastori, Erkki
Kiviranta, Jyväskylän Katulähetyksen
ensimmäinen puheenjohtaja, joka oli palannut Tampereelta Jyväskylään eläkepäiviään viettämään. Kiviranta kysyi Mikkoa
mukaan Katulähetyksen hengelliseen
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toimintaan. Johtokuntaan kuulunut Jorma Soini tulikin pian tapaamaan kysyen
pullakirkon pitäjää.
– Milloin työ alkaa, uteli Mikko.
– Tänään, sanoi Jorkki.
Pullakirkkotyö on syvällä Mikon sydämessä. Hän siteeraa ja tulkitsee sujuvasti
Raamattua, sekä Vanhaa että Uutta testamenttia. Viimeksi mainitun hän on lukenut läpi 135 kertaa ja VT: nkin 52 kertaa.
Mikko tuntee sanan ja on havainnollistanut
hengellisen elämän tärkeitä asioita myös
kaaviokuvien kautta.
– Kun itse ymmärtää asian hyvin, voi
sen opettaa toisillekin. Johanneksen evankeliumi ja Paavalin kirjeet näyttävät olevan
Mikolle erityisen rakkaita tekstejä, joista
löytyy ammennettavaa elämän arkeen.

Pullakirkkoa ja hengellistä
toimintaa
Pullakirkkotyön ohella Mikko on toiminut aktiivisesti yhdistyksen hengellisessä
toimikunnassa ja vuodesta 1989 vuoteen
1999 johtokunnan varapuheenjohtajana.
Vaikka johtokuntatyöskentely ei ollut Mikon ensisijainen kutsumus, niin hyvää asiaa
siinäkin edistetään. Jonkun on se tehtävä.
Vankiloissa Mikko on vieraillut evankeliumia julistamassa 80-luvun lopulta lähtien
ja vielä viisi vuotta sitten hän oli mukana
vankilavierailulla.
- Oleellisin asia on Jumalan rakkaus,
se karkottaa kaiken pelon, sanoo Mikko
havainnollistaen pelastusta vakuutusalan
vertauksella.
– Meillä on täysvakuutus, meidän puolesta tehty ja ilman omavastuuta. Meidän
on vain pidettävä vakuutus voimassa.
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Asian ydin on Jeesuksen tunteminen.
Hänessä meillä on kaikki, mitä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan.
Jumalan rakkautta Mikko painottaa
monin tavoin. Siitä hänellä on myös vavisuttava kokemus. Lokakuun 14: nnen
päivän iltana vuonna 1980 täysin valveilla
ollessaan Mikko tunsi Jeesuksen rakkauden
tulevan sisäänsä niin järisyttävästi, että sitä
oli vaikea kestää. Se oli yhtä todellista kuin
toinen ihminen. Samalla hän tuli tietoiseksi
sovituksesta, siitä, että asiat ovat kunnossa
Jumalan kanssa. Vaimo Maila katseli ja
kuunteli viikon ajan ihmeissään miestään.
Näin Mikko antoi elämänsä Herralle ja
lunasti nuorukaisena Jumalalle antamansa
lupauksen.
Jo aiemmin Mikko oli joutunut Jumalan
puhutteluun, kun kilpahiihdon harrastajana oli flunssan jälkitautina sairastunut
sydänlihastulehdukseen. Se vei voimat
mutta sai uskovan äidin pojan rukoilemaan ja tutkimaan sanaa. Kun leposyke
oli normaalisti 40 – 50, niin nyt se huiteli
yli sadan. Pienikin ponnistus otti koville
ja maailma musteni. Mikon mukaan toipuminen vei pitkään, 10 vuotta, ja vasta
2000-luvun puolella on suksi taas alkanut
kunnolla kulkemaan. Mikon kunnosta
kertoo se, että ennen koettelemustaan hän
mm. voitti yleisen sarjan piirinmestaruuden 50 km: n hiihdossa alle kolmen tunnin
ajalla. 73-vuotiaalla vireällä urheilijalla on
merkittyjä lenkkikilometrejä takana jo 200
000 eli viidesti maapallon ympäri.
Kilpahiihtoa edelleen aktiivisesti harrastava Mikko Hokkanen kertoo urheilun
tasapainottavan elämän hengellistä puolta.
– Voi olla kahdestaan Herran kanssa. Sana
elää parhaiten, kun aivot saavat kunnolla

Päämääränämme on katoamaton voittopalkinto, Kristuksen kirkkauden kuihtumaton seppele.

happea.
Mutta Jumalan rakkaus ja Jeesuksen
tunteminen on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Mikko kertoo haluavansa olla
jatkossakin mukana pullakirkkotyössä.
Se ei tunnu raskaalta, päinvastoin. Innokkaita kuulijoita riittää. Kankitiellä
sali on usein täysi. Sieltäkin pelastuu
ihmisiä kuten muistakin yksiköistä.
– Tämä työ ja rukoukset eivät ole
Herralta salassa. Me vain ollaan asian
esittelijöitä, näkee Mikko.
Kaapissa kimaltelevat pokaalit todistavat menestyksestä kilpaladuilla,
mutta vaatimattoman pullakirkkomiehen avoin sydämellisyys, rakkaus
sekä väsymätön into vapaaehtoistyös-

sä kertovat toisenlaisesta kilvoittelusta. Sen päämääränä on katoamaton
voittopalkinto, Kristuksen kirkkauden kuihtumaton seppele.
- Vaikka ulkonainen ihmisemme
menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu (2
Kor 4:16), kuvailee Mikko sisäistä
nuorekkuuden kokemustamme. Siksi
emme koe olevamme vanhoja. Hän
saattaa haastattelijan ystävällisesti
ulko-ovelle.
Markku Leinonen
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