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Asuntostrategia Joh. 14:2-3

Tampereella Talvipäivien 2019 yhteydessä Tampereen kaupungin 
kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm esitteli Tampereen kaupunginvaltuuston 
hyväksymän rakentamisstrategian, johon liittyi myös asuntojen rakenta-
minen. Aitolahden kappalainen Mauri Nieminen toi tervehdyspuheessaan 
esille myös korkeamman tasoisen strategian, joka löytyy Raamatusta. Se ei 
sisältänyt vain asuntoa, vaan kodin, joka on suunniteltu ja hyväksytty ennen 
kuin ainuttakaan ajallista strategiaa oli olemassa. Joh.14:2 Jeesus sanoo: 
”Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, 
että menen valmistamaan teille sijaa?”

Katulähetyksellä pitäisi olla myös taloudelliset mahdollisuudet tarjota 
ja ylläpitää tuettuja asumismuotoja, jotka ovat tarkoitettu nimenomaan 
päihteettömyyteen, sen ylläpitämiseen ja sitä kautta oman elämän kuntoon 
saamiseen haluaville. Tällä hetkellä julkinen valta ei osoita taloudellista 
tukea tällaiselle asumismuodolle. Valtiovallan ja kuntien taholta tulisi ta-
loudellisesti tukea myös tällaista asumismuotoa. Asunto ensin -toteutus 
lähtee siitä, että jokaisella pitää olla asunto. Asunnottomuus on suuri, 
monenlaista pahoinvointia aiheuttava ongelma. Toiset ovat asunnottomia 
siksi, etteivät pysty oman elämänhallintansa puuttumisen takia pitämään 
asuntoaan. Sen vuoksi he tarvitsevat rinnalleen ihmisen, joka tukee heitä. 
Tukijan on saatava luottamus tuettavaan. Ammatillisuus on tärkeä asia, 
mutta mielestäni tukemisessa ensisijaisena tulee olla ihminen, jota tuetaan. 
Eräs urheiluvalmentaja totesi valmentamisensa perusteista näin: ”Puhun 
pelaajien kanssa paljon asioista, jotka eivät kosketa pelaamista. Valmentajan 
ja pelaajien välisen suhteen on oltava ensisijaisesti henkilökohtainen, vasta 
toiseksi ammatillinen.”

Puheenjohtajalta
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Suomen Katulähetysliiton järjestämät 
valtakunnalliset Talvipäivät saatiin viettää 
AitO Toimintakeskuksessa Aitolahdella Tampereella 19.-21.1.2019. 
”Kivi on jo vieritetty!” oli Talvipäivien teemana. Perjantaina saimme kuulla 
Jyväskylän Katulähetyksen toiminnanjohtajan Erkki Keski-Lusan ajatuksia 
Talvipäivien teemaan liittyen. Erkki pohti ihmisen yhteyttä itseen, ja kuinka 
kivi tai kiviä voi olla ihmisen sydämen haudalla.

Emme voi tietää, millainen on 
ollut lähimmäisemme matka 
tähän päivään asti. Sen vuoksi on 
paras antaa tuomiovallan olla 
ainoastaan Jumalalla.

Ymmärrän myös tilanteen, jossa työntekijällä on aikaa vain noin tunti 
viikossa yhtä asukasta kohden. Siinä ajassa ei pysty kovin syventävästi 
asioista keskustelemaan. Aivan eri asia on sellaisen työntekijäohjaajan 
kanssa, joka on läsnä ja tavoitettavissa paikan päällä asumisyksikössä.  
Omalla kohdallani olen saanut kokea selviytymiseni perustaksi juuri 
tällaisen päihteistä vapaan ja tuetun asumisen. Tästä sain elämälleni uuden 
suunnan vuonna 1993. Se on mahdollinen myös muille, joille pystytään 
järjestämään esimerkiksi tuettua asumista ja apua arkiasioiden hoitamiseen.

    Pekka Arposuo

Talvipäivät Tampereella
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Talvipäivät Tampereella

Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm 
toi kaupungin tervehdyksen. Hän avasi Tampereen 
kaupungin kiinteistöstrategiaa, ja kertoi käynnissä 
olevan useita rakennusprojekteja ja -työmaita. Lähes 
300 000 asukasta tuo paineita, koska kasvava 
asukasmäärä tarvitsee lisää monenlaisia palveluita. 
Kaupungin tahto on saada asukkaat viihtymään ja 
integroitumaan omaan asuinalueeseensa. Virpi 
Ekholm korosti kolmannen sektorin osaa tärkeänä.

Inger Eronen kertoi mukavia muistoja ja tapahtumia
Kenian ja Etiopian matkoistaan. Esimerkiksi 
Etiopiassa Entoto-vuorella oli ollut markkinat, joilla 
myytiin mm. höyläämättömästä laudasta tehtyjä
sänkyjä. Siellä ilma oli ollut hyvin ohutta hengittää. 
Inger pääsi vierailemaan nelilapsisessa perheessä, 
jonka isällä oli ollut aivoinfarkti. Inger kertoi 
nähneensä berberamausteen valmistamista. Mauste 
sisältää chiliä ja paljon valkosipulia. Addis Abebassa 
asunnottomat ihmiset nukkuivat pitkin poikin 
rappukäytävissä ja ulkona teltoissa. Inger kertoi 
käyneensä urheilukeskuksessa, jonka Etiopian 
kuuluisat ja menestyneet juoksijat olivat 
rakennuttaneet maailmalla kilpailuissa voittamillaan 
rahoilla. 

Aitolahden seurakuntapastori Mauri Nieminen 
puhui Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. 

Mauri kertoi, että Jeesuksen kiinteistöstrategia on 
ehdottomasti kaikista paras: ”Minun Isäni talossa on 
monta asuinsijaa. Minä menen 
valmistamaan teille sijaa. Te tiedätte kyllä tien sinne, 
minne minä menen.” Iankaikkinen 
Mestari ja Rakentaja tarjoaa kaikille halukkaille sijan 
Isänsä talossa.
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Pertti Berg Turusta muistutti, ettemme voi kaikki olla lähetystyöntekijöitä. 
Voimme olla varustajia ja lähettämässä toisia lähetystyöhön. Pertti muisteli 
Matti Vanhasen vierailua Keniaan ja siellä majaan, joka oli vuorattu Turun 
sanomilla, joissa oli juttu Turun 
Katulähetyksen 30-vuotisjuhlasta. 
Jutussa mainittiin Matin olevan Turun 
Katulähetyksen toiminnanjohtaja. Pertti 
pohti, ettemme pysty käsittämään sitä 
kurjuutta, fyysistä nälkää ja janoa, joka 
on ihmisillä Keniassa. Emme käsitä sitä 
hengellisen ruuan puutostilaa, joka 
heillä myös on. Näiden monipuolten puheenvuorojen jälkeen Katulähetyskuoro 
ilahdutti lauluillaan Inger Erosen johdolla.

Talvipäivät Tampereella

Jarmo Törnqvist Hangosta oli ollut kehitysyhteistyössä rakentamassa koulua 
Tsingiin. Kuivaa jokiuomaa kaivamalla oli saatu 
vettä. Jarmo oli mukana tekemässä pohjatyötä. He 
hankkivat rakennustarvikkeita ja antoivat kylän 
vanhimmalle vastuun tarvikkeista. Näin tehtiin, 
koska ympärillä oli paljon köyhiä ihmisiä, jotka 
olisivat voineet varastaa kaikki rakennustarvikkeet. 
Jarmo kertoi kylän vanhimman olleen hyvin 
helpottunut päästyään vastuusta rakennuksen 
valmistuttua. Kouluun tuli hiekkalattia ja kiviä 
istuimiksi. Jarmo kertoi myös, että norjalaiset ja 
suomalaiset porasivat kallioon reiän, jonne 
asennettiin turbiini, jolla saatiin lisää tehoa voimalaitoksen toimintaan.

Lauantain aamunavauksessa Vesa Lehtinen Laitilasta puhui Jeesuksen 
haudasta Pääsiäisenä. Hän muistutti meitä läsnäolijoita siitä totuudesta, että 
kivi on jo vieritetty. Erkki Keski-Lusa kertoi avoimesti omista kokemuksistaan 
ja löydöistään matkalla itseensä. Erkki puhui Johanneksen evankeliumin 14. 
luvusta. Jumala haluaa johdattaa ihmisen koko totuuteen, jotta voisimme olla
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vapaita kuoleman vallasta jo täällä maan 
päällä. Seurakunnan yhteydessä voimme 
kokea yhteyttä toisiin ihmisiin ja yhdessä 
yhteyttä Jumalaan. Emme voi matkustaa 
itseemme ketään ihmistä pitkin, vaan 
Kristusta Jeesusta pitkin. Saamme 
luottavaisesti pyytää: ”Isä, anna minulle 
leipää. Isä, anna minulle kalaa. Minä 
tarvitsen Elämän leipää.” Saimme pohtia, 
kuinka pääsemme käytännössä elämään 
todeksi näitä asioita. Ilmapiiri oli lämmin ja 
avoin, luottamuksellinen ja lähes käsinkosketeltava Pyhän läsnäolo 
oli kanssamme. Kuulimme sydänjuuria myöten koskettavan elämän 
kokemuksen, joka sai useat meistä pyyhkimään silmäkulmia.

Perinteisesti saimme kuulla paikkakuntakohtaiset terveiset. Terveisiä tuotiin 
Hangosta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Lahdesta, Laitilasta, Tampereelta, Turusta 
ja Vaasasta. Katulähetyskuoron kanssa lauloimme: ”Saan olla lapsi Jumalan. 
Mua suuri perhe rakastaa. Tää rakkaus meidät yhdistää ja lämpö Herran 
lähentää. Saan olla lapsi Jumalan. ”
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Erkki Keski-Lusan luennon lämmittäminä olimme valmiita vastaanottamaan 
toimittaja, juontaja ja valmentaja Laura Siltalan luennoimaan meille. Lauran 
osallistavan luennon aiheena oli Talvipäivien teemaan liittyen kohtaaminen. 
Alkuun Laura jakoi pari Jari Parkkisenniemen ajatusta kohtaamisesta ilmiönä. 
Parkkisenniemen mukaan kohtaaminen on jotakin sellaista, joka tekee meistä 
ihmisiä. Samaan aikaan jotakin, joka pakenee käsityskyvystämme. ”Elämä on 
lahja, ei sattuma. Elämä on ainutkertaista ja ainutlaatuista. Miksi olemme 
olemassa?” Kristillisen viitekehyksen mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvak-
seen. Jumala on kommunikoiva, vuorovaikutuksessa Pojan ja Pyhän Hengen 
kanssa. Jumala on luonut ihmisen yhteyteen toisten kanssa. Ihmisellä on tarve 
tulla nähdyksi, tulla kuulluksi ja tulla ymmärretyksi. Eli rakastetuksi tulemisen 
tarve ja tarve rakastaa. Saimme pohtia pienissä ryhmissä, kuinka 
haluaisimme tulla kohdatuksi, jotta se herättäisi luottamusta. 
Hyvä kohtaaminen syntyy, kun inhimillisyys on mukana, ollaan inhimillisiä. 
Kohtaamisissa meillä on mahdollisuus kasvaa ihmisinä.

Päivällisen jälkeen oli 
vuorossa Laura Siltalan Ilta 
Lauran Kanssa -talk show. 
Lauran kanssa 
keskustelemassa olivat 
Pekka Arposuo, Pertti 
Arvaja, Riikka Hämäläinen ja Jarkko Lassila. Lauran johdattamina he 
kertoivat henkilökohtaisia asioita omasta elämästään ja elämänkokemuksistaan, 
jopa niistä itse eteensä vieritetyistä kivistä. Tarinoiden loppu oli hyvä, koska 
Jumala kääntää asiat parhain päin. Ilta oli koskettava, lämminhenkinen ja 
luottamusta herättävä. Yleisön joukossa käytiin luottamuksellisia keskusteluja 
talk show’nkin esille nostamista ajatuksista.

Talvipäivät Tampereella
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Sunnuntain jumalanpalveluksessa saarnasi Laitilan 
kirkkoherra Petri Laitinen ja Aitolahden 
seurakuntapastori Mauri Nieminen toimi liturgina.

Katulähetystyöhön paikkakunnilleen siunattiin 
Raimo Mäkinen Tampereelta, Arja Tuuna 
Laitilasta, Riitta Viinikainen Kuopiosta ja Silja 
Viinikainen Jyväskylästä.

Päätösjuhlassa katseet kääntyivät elokuun Kesäpäiviin Rovaniemellä. 
Katulähetyskansio luovutettiin Antti Härölle ja Pertti Ahokkaalle. 

Talvipäiviä ennen sydämelläni oli asioita, joita rukoilin, jotta Jumala antaisi 
niitä meille osallistujille ja meidän keskuuteemme päivien aikana. Sain 
moninkertaisesti enemmän kuin odotin, ja uskon, että moni muukin sai 
nauttia Isän rikkauksista keskusteluiden ja kohtaamisten muodossa. Koin, 
että olimme oikeasti läsnä. Läsnä ihmisinä toinen toiselle. Tästä on hyvä jatkaa 
matkaa eteenpäin. Kiitos Jouko Salmiselle Talvipäivien kuvien ottamisesta. 
Siunattua kevään jatkoa kaikille!
       

Sirpa Arposuo
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Olihan päivät!

Talvipäivät 2019 Tampereen aitO 
toimintakeskuksessa ja vanhassa kivikirkossa. 
”Paljonkin olisi aihetta lapsella kiittää , Jumalan 
lahjoja kaikille riittää, päivä jo yksikin aamusta 
varhain, ja näitä päiviä oli ilokseni perjantaista 
sunnuntaihin. Kaikille siitä kiitos. Nämä olivat 
minulle 2. Talvipäivät, ja edelleen ihmettelen
osallistujajoukkoa: enimmäkseen harmaata, 
vaatimatonta sakkia, mutta kun he asettuvat kertomaan elämäänsä, 
Jumalan suuria tekoja itsessään, jään kuuntelijana IHMETTELEMÄÄN 
heidän kokemusmaailmaansa maan syvissä syövereissä, 
”suuren Savenvalajan” pajoissa ja sieltä ylennettyinä Jaloina astioina, 
taivaallisia aarteita täynnä. 

Rakkauden täyttämin huulin julistavat Raamatun Sanaa, niinkuin se on 
kirjoitettu, niin kuin sivuilla on luvattu: ”UUDEKSI MINÄ LUON 
KAIKKI!”
Tuska ja ahdistus on muuttunut riemuksi, palvelutehtäväksi auttaa 
toisetkin samaan sisäiseen iloon, tuskasta valoon. Heidän olemuksensa
kertoo : ”Kivi on jo vieritetty.” ”Sen tien kulkijoiksi kutsuttuja” me kaikki 
haluammme olla!

Yhteyttä ihmettelen. Ruokailu hetkissä yhteys kuin Ehtoollisella, 
luentosalissa kuin palkintojen jaossa, ilo kuulijalla, kertojan 
suuresta löydöstä Vapahtajasta! ihmettelen yhteistä Iloa Uskon 
ovista sisään astuneista. ”Tuleeko sinusta mitään?” Alaspainettu
loistaa uutena Kristuksen Ristin juurelta. Hautakin on tyhjä - Kivi 
vieritetty - matka jatkuu auttaen muita, jotka eivät vielä tiedä, mitä
on vapaus pimeyden kätköistä. Lasaruskin kuuli. Kuollut ja haiseva
kuuli: ”Lasarus, tule ulos!” ja hänkin tuli, kun Jeesus huusi nimeltä, 
niin kuin meitäkin nimeltä kutsuttiin. Ihmettelen!
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Vanhan kirkon saarnastuolista kuuntelin saarnaa ”Kaanaan Häistä”. 
Joku jo ehti ääneen ajatella: “Voiko näille siitä?” Kiitos Herralle!
Laitilan pappi yllätti sanoillaan varmaan kaikki: ”Olemme kaikki täytetty 
piripintaan vedellä ja viinillä, Jeesuksen verellä pestyjä, ehtoolliselle 
kutsuttuja. Särkyneet saviruukut. ”..menkää ja palvelkaa toisianne ilolla!”

Ihmettelen katulähetysväen lempeyttä lähtöhalauksissa, kyyneleitä 
ruusujen rutistuksissa halaillen, Ilon pursuessa ulos. 
”..jotka kyynelin kylvävät..”  Lähtökahvia vailla. Kermakakkujen kauneus. 
Henkilökunnan palvelualttius. Ihmettelen ja kiitän! ”Menkää ja tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikseni..” Näillä sanoilla siunattua matkaa 
Rovaniemelle, pakkaspäiviltä kesäiseen pohjoiseen. 

      Marita Leivo, Hanko

Ilkka Räisänen Turusta ja Sirpa Arposuo Jyväskylästä
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Jo vain, tule napapiirille!

ELÄMÄN LÄHTEELLÄ -KATULÄHETYKSEN 
VALTAKUNNALLISET KESÄPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 
9-11.8.2019

Tervetuloa ensi kesänä Napapiirille! Keskiyön aurinko on jo elokuussa
ohi, mutta valoisaa kyllä riittää. Kokoonnumme Rovaniemen kirkkoon, 
jonka tunnetusti kauniilla alttarifreskolla Vapahtaja kutsuu elämässään 
väsyneitä ja rikkoutuneita elämän lähteelle. Tule samalla tutustumaan Lapin 
porttiin, joka on Euroopan pinta-alaltaan suurin kaupunki ja seurakuntana 
Suomen neljänneksi suurin.
Kesäpäivien tilaisuudet ovat Rovaniemen seurakunnan 
seurakuntakeskuksessa, Rauhankatu 70 sekä vieressä olevassa Rovaniemen 
kirkossa. Päivät alkavat 9.8. toritapahtumalla ja soppatykkilounaalla 
perjantaina Lordin aukiolla klo 12.

Päivillä ovat mukana mm. vähän aikaa sitten kirjan ”Pelkkänä korvana” 
kirjoittanut hiippakuntasihteeri, pastori Jukka Jämsén, kirkkoherra Kari 
Yliräisänen, johtava diakoni Markku Kukkonen, erityisdiakoni Antti Härö, 
katulähetystoimikunnasta  pj. Sirpa Vanhahanni-Haji ja Pertti Ahokas, Esko 
Palovaara, Jani ”Katupaimen” Liukkonen, Arto Pasanen, kappalainen Heini 
Kesti sekä muusikot Saila Ruotsala (laulu, kitara, lyömäsoittimet) ja Lasse 
Heikkilä (kitara, lyömäsoittimet, ym.).
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Olemme kysyneet erilaisia majoitusvaihtoehtoja päiville osallistujille. 
Saamamme tarjoukset löydät alempaa tai voit myös kysellä itse 
majoitusta ennakkoon Airbnb-majoituksista ja muista hotelleista. Myös 
laadukas leirintäalue on kokouspaikkamme läheisyydessä. Edullista 
majoitusta löytyy seurakunnan Norvajärven leirikeskuksesta, joka on 
22 kilometrin päässä kirkosta. Leirikeskuksessa on 4 hengen huoneita, 
yksi 6 hengen omakotitalo sekä hiekkaranta, jolta löytyy kaksi saunaa. 
Norvajärvelle ja takaisin järjestetään linja-autokuljetusta ennen 
ohjelmaa ja ohjelman päättyessä. 

Majoitusvaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin – Rovaniemellä 
on samaan aikaan muitakin isoja tapahtumia.

Rovaniemelle on hyvät liikenneyhteydet junalla ja lentokoneella. Saat 
liput edullisesti, kun ostat ne hyvissä ajoin. Osallistumismaksut 
(sisältävät ohjelman ja ruokailut) pe-su 60 euroa, tai 20 euroa/päivä. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen juhlille sekä seurakunnan 
leirikeskukseen majoittumisen osalta viimeistään 25.6.2019, 
erityisdiakoni Antti Härö, 
 
puh. 040 768 7606 tai diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntti, 
puh.  040 583 0966. Rovaniemen seurakunta / diakoniatyö / katulähetys
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MAJOITUSMAHDOLLISUUKSIA: 

1. SEURAKUNNAN LEIRIKESKUS NORVAJÄRVI sijaitsee n. 
25 km(30 min.) keskustasta, järven rannalla. Majoittuminen 2-4 hengen 
huoneissa. Huoneissa wc ja suihku. Kyyditys juhlapaikan ja leirikeskuksen 
välillä kerran aamulla sekä illalla. 40,69 e/ hlö/vrk, sis. aamu- ja iltapalat 
sekä saunomismahdollisuus. Liinavaatteet ja pyyhe 5 e/hlö. Varaukset 
ilmoittautumisen yhteydessä

2. SEURAKUNNAN LEIRIKESKUS NORVAJÄRVI – 
LOMAKOTI 6 hengelle  Norvajärven leirikeskuksen pihapiirissä. 
Siinä on kaksi makuuhuonetta ja olohuone. Majoittujat voivat osallistua 
leirikeskuksen aamu- ja iltapaloille sekä saunomiseen. 100 euroa/vrk + 
aamupala 7,98 e ja iltapala 7,41 e/hlö. Liinavaatteet ja pyyhe 5 e.

3. HOTELLI AAKENUS sijaitsee 1,6 km päässä rautatieasemalta ja 2,2 
km seurakuntakeskukselta. Lisätietoja www.hotelliaakenus.net. 
Majoitus 65e/1hh/yö, 75e/2hh/yö, sis. aamiainen, mahd. 
perhehuoneeseen. Tarjoushinnalla varatessa viite Suomen Katulähetysliitto 
ry:n kesäjuhlat. Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, 96100 Rovaniemi, puh. 
+358 (0) 16 342 2051, hotelli.aakenus@co.inet.fi

4. ARCTIC CITY HOTELLI Rovaniemen ydinkeskustassa, noin 1,6 
km päässä rautatieasemalta ja noin 1 km seurakuntakeskukselta. 
Lisätietoja www.cityhotel.fi. Hinta 88 e/yö 1-2 hh, sis. aamiainen. 
Huonevaraus koodilla: KATU19. Arctic City Hotel Rovaniemi, Pekankatu 
9, 96200 Rovaniemi. Puh. 016 33 00 416, sales@cityhotel.fi.

5. SCANDIC POHJANHOVI 2,5 km päässä rautatieasemalta ja noin 1 
km päässä seurakuntakeskukselta. Lisätietoja https://www.scandichotels.fi 
ja valitse hotelliksi Pohjanhovin. Alennusta päivän hinnasta oheista linkkiä 
käyttämällä http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=FIARB tai 
soittamalla varauskeskukseen tai hotellin vastaanottoon kertoen 
alennuskoodin FIARB. Alennus koskee majoitusta ajalla 8-11.8.2019.
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Kesäpäivien ohjelma netissä: http://katulahetysliitto.org/
Suomen Katulähetysliiton hallituksen vahvistama ohjelma
tulee seuraavaan paperiseen Rengas-lehteen.

Rengas-lehden tilaaja, huom! 
Pyydämme henkilötilaajia maksamaan Rengas-lehden vuosikerran tilausmaksun 12 euroa Suomen 
Katulähetysliitto ry:n tilille FI18 5710 8320 0766 75 käyttäen viitenumeroa 1012 31.8.2018 mennessä oheisen 
tilisiirtolomakkeen mukaisesti. Erillistä laskua ei enää lähetetä.  
Tarjous Katulähetyksen yhteisöille: tilatkaa Rengas-lehteä jäsenillenne. Nipputilauksista tulee 10% alennus. 
Ilmoittakaa osoitemuutokset ja mahdollisesti poisnukkuneet tilaajat. Kiitos tilauksistanne ja katulähetystyön 
kannatuksesta. 
Jukka Silvola, osoiterekisterin hoitaja 
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Ref. nr 1012

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag 15.6.2019 

Euro 

12,00 

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit.

TI
LI

SI
IR

TO
. G

IR
ER

IN
G

Huom! 
Rengas-lehden tilaaja, pyydämme henkilötilaajia maksamaan Rengas-
lehden vuosikerran tilausmaksun 12 euroa Suomen Katulähetysliitto ry:n 
tilille 
FI18 5710 8320 0766 75 käyttäen viitenumeroa 1012 15.6.2019 
mennessä. Erillistä laskua ei enää lähetetä.
Katulähetyksen yhteisöt tilatkaa Rengas-lehteä jäsenillenne. 
Nipputilauksista tulee 10% alennus.
Ilmoittakaa muuttuneet osoitetiedot ja mahdollisesti poisnukkuneet 
tilaajat.

Kiitos tilauksistanne ja katulähetystyön kannatuksesta.

Jukka Silvola
osoiterekisterin hoitaja



www.katulahetysliitto.org

HALLITUS 2019:
 
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo,  Huoltokuja 3, 
40800 Vaajakoski
0400 849 710
pekka.arposuo(at)gmail.com

Sihteeri
Sirpa Arposuo, Jyväskylä
040 757 9817
sirpa.arposuo(at)arposuo.fi

Inger Eronen, Pori 
044 291 9124
inger.m.eronen(at)gmail.com

Postiosoite: : Puheenjohtaja Pekka Arposuo 
Huoltokuja 3 40800 Vaajakoski, 0400849710
Pankkitili: FI1857108320076675

Taloudenhoito: 045 651 2020 a-m.koivisto(at)co.inet.fi
Tilitoimisto Anne-Maija Koivisto

Tiina Rehmonen, Laitila
044 568 9299
tiina.rehmonen(at)evl.fi

Sinikka Vilen, Tampere 
040 734 5914
sinikka.vilen46(at)gmail.com

Kauko Laaksamo, Hanko
(019) 248 3185, 050 564 0168 
k.laaksamo(at)wippies.com

Pentti Ruotsalainen, Lahti
044 030 3877
p.rruotsalainen(at)gmail.com

Juha Willman, Kuopio
040 164 1343
jussivonwillman(at)luukku.com

Suomen Katulähetysliitto ry. - 
Finlans gatumissionsförbundet rf.


