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Puheenjohtajan tervehdys

Sinikka Vilen

Jo joutui 
armas aika . . .
Virsi 571                                                                                                                         

  1. Jo joutui armas aika  
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa             

   kukkanen.
Nyt austaan suopi 
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks´ luopi,
sen kutsuu elohon.  

4. Oi Jeesus Kristus jalo 
ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme  valo,
ain asu luonamme.
Sun rakkautes liekki 
sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli,
pois poista murheemme

Tulevan kesän kynnyksellä tämä tut-
tu virsi on koskettanut minua erityisen 
voimakkaasti.  Se on ikään kuin avau-
tunut uudella tavalla.  Olen saanut tänä 
keväänä katsella luonnon heräämistä 
aivan uusin silmin. Tuntuu kuin olisin 
kymmeniä vuosia kulkenut silmät kiin-
ni ohittaen kaiken sen Luojan luoman 
hienouden, jonka Hän meille tarjoaa.  
Työelämässä ollessani Suvivirrestä tuli 
joka vuosi melkein rutiinia, voisi sa-
noa, että se laulettiin juuri tähän aikaan 
vuodesta lähes päivittäin. 

Suvivirren säveltäjää ei tunneta ja 
virsikirjassa onkin merkintä ”Ruot-
sissa 1697”.  Virren suomensi vir-
sikirjatoimikunnan puheenjohtaja 
Erik  Cajanus  vuonna 1700 ja se 
on ollut mukana virsikirjassa jo 
vuodesta 1701 lähtien.

Suomennosta on uudistettu vuo-
sina 1867 ja 1937.

Virren sanoituksessa ollaan aivan 
perusasioiden äärellä. Otin tähän 
juttuun kaksi erilaista säkeistöä.  
Ensimmäisessä ylistetään Luojan 
luomaa luontoa ja neljännessä Jee-
susta ja hänen rakkauttaan.

Jos Sinusta tuntuu, ettet ole vielä 
laulanut Suvivirttä, voit tehdä sen 
vaikka nyt heti. Tässä on kaksi iha-
naa säkeistöä. 

Toivottelen hyvää ja siunattua 
kesää Sinulle,

Sinikka Vilén
Puheenjohtaja
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Katulähetyksen kesäpäivät 
Turussa 31.7 - 2.8.2015

”Että he olisivat yhtä, niin kuin me 
olemme yhtä” (Joh. 17:22)

Tervetuloa Katulähetyksen kesäpäiville 
31.7.-2.8.2015.

Kesä keikkuen tulevi tänne vihreään 
kauniiseen Turkuumme. Edellinen talvi oli 
hyvin pimeä ja utuinen, monet kanssaihmiset 
valittivat pimeydestä ja sanoivat sammuvansa 
sänkyyn tylsistyneinä aikaisin illalla. Jopa osa 
Saaristomerellä merimerkeistä, jotka saivat 
energiansa aurinkokennoista, sammuivat. 
Merimerkeille rahdattiin lisää energiaa akku-
jen avulla. Mistä me saamme lisää energiaa? 
Jeesus sanoi: ”Minä olen maailman valo”. 

Rakkaat lukijat, laskekaa ankkurinne Turun 
Katulähetyksen kesäpäiville 31.7.-2.8.2015, 
levähtää, lopettaa murehtiminen ja kiittää 
Herraa kuluneesta talvesta. Tulkaa aurinkoi-
seen Turkuun lataamaan energia varastojanne, 
kuulemalla sanaa hyvästä Paimenesta tuomio-
rovasti Heimo Rinteen johdolla. 

Tie Turkuun on hyvä ja suora. Monella 
alukselle, jolla olen saanut työskennellä, oli 
satamassa vain yksi tie, laiturilta aluksen 
kannelle. Se oli kapea maihinnoususilta, ja 
sen päässä vielä seisoi vahtimies, jonka kautta 
pääsi alukselle vain ne miehet, joiden nimi oli 
miehistölistassa ja miehistöön kuuluville hän 
sanoi astu laivaan. 

 Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elä-
mä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin 
minun kauttani”. Tulkaa kuulemaan Turkuun 
lisää Hyvästä Paimenesta.

Olette sydämellisesti tervetulleita Turkuun. 

Mikko Laurén
Maarian seurakunta

pj. Pastori, merikapteeni 
Mikko Lauren
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Turun Katulähetys ry viettää tänä vuonna 
70 -vuotisjuhlaansa. Diakoniarintamassa 
vaikuttava turkulainen yhdistys saa viettää 
merkkipäiväänsä Katulähetyksen valtakun-
nallisten kesäpäivien yhteydessä heinä-elo-
kuun taitteessa. Meillä on ilo onnitella Turun 
Katulähetystä ja toivottaa tervetulleiksi kakki 
katulähetystyön ystävät tähän juhlaan. Juh-
lapaikkana on pääasiassa Mikaelinkirkko ja 
Mikaelin seurakuntakoti.

Omalla kohdallani Katulähetystyö on 
tullut tutuksi niin diakoniatutkimuksen kuin 
käytännön seurakuntatyönkin kautta. Olen 
kiitollinen siitä, että professori Pentti Laaso-
nen ohjasi minut jo teologian perusopintojen 
yhteydessä diakonian pariin. Sen välityksellä 
olen saanut perehtyä tutkimuksen tekemisen 
kiehtovaan maailmaan ja kuunnella myös 
kristillisen uskon sydänääniä. Tutkimustyö dia-
konian parissa on ollut läpi työvuosien rakas 
harrastus, joka on vienyt mukanaan sellaisten 
ihmisten ja asioiden pariin, jotka ovat avanneet 
silmiä ja muovanneet ajatusmaailmaa. Heihin 
kuuluvat myös Katulähetyksen uranuurtajat.

Turussa Katulähetys virisi toisen maail-
mansodan jälkeen, kun rintamalta palanneet 
miehet pyrkivät pääsemään takaisin normaa-
liin elämään. Kaikilta se ei onnistunut. Viina 
sai otteeseensa monen miehen elämän. Tässä 
tilanteessa ryhdyttiin toimiin mm. Ruotsista, 
Göteborgista, saadun avun turvin. Ystä-
vyyskaupunkityö oli alkanut jo sodan aikana 
Turun ja Göteborgin välillä ja sodan jälkeen 
se laajeni käsittämään monenlaista, suuriin 
mittoihin noussutta apua. Yksi avun kohde 
oli vasta perustettu Turun Katulähetys ja sen 

työ. Ursininkadun toimipiste oli alkuvaiheessa 
keskeisin avun kohde.

Työvuosieni aikana Turussa on Katulähetys 
ja sen työ tullut tutuksi monella tavalla. Har-
taudet Läntisellä Pitkälläkadulla ruokailujen 
yhteydessä on näyttänyt suomalaisen yhteis-
kunnan kasvoja tavalla, joka on avannut silmiä. 
Hyvin puhuttelevia ovat olleet myös Kupittaan 
seurakuntakodilla pidetyt ehtoollisjumalanpal-
velukset eli Kotikirkot. Sen jälkeen on ollut 
hyvä nauttia vapaaehtoisten laittamaa puuroa 
tai muuta suuhunpantavaa yhdessä muiden 
kanssa. Turun Katulähetys toimii läheisessä 
yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakun-
tayhtymän kanssa. Yhdistykselle myönnetään 
yhteisen kirkkovaltuuston toimesta vuotuinen 
avustus. Olemme erityisen kiitollisia siitä, että 
Turun Katulähetys on viime vuosina ottanut 
huomattavan vastuun ruuan jakelusta, joka 

TURUN KATULÄHETYS 
70 VUOTTA

Heimo Rinne
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tapahtuu esimerkiksi Maarian seurakunnan 
alueella kolmessa eri pisteessä säännöllises-
ti. Tärkeänä linkkinä tässä kohdin on se, 
että Turun Katulähetyksen puheenjohtaja 
Mikko Laurén toimii Maarian seurakunnan 
kappalaisena. Yhteydet ovat siten läheiset 
ja mutkattomat. Pyydämme ja rukoilemme, 
että Jumala siunaisi tämän työn ja kaikki ne 
auttavat kädet ja lämpöiset sydämet, jotka 
lähimmäisiämme tällä tavalla auttavat.

Näin keväällä katseemme suuntautuu 
edessä olevaan kesään. Siihen liittyvät monet 
odotukset. On odotuksia, jotka kohdistuvat 
työhön, lomaan, säähän jne. Kaikki tämä 
merkitsee meille paljon, niiden kautta saam-
me elämykset ja kokemukset. Yksi kesän 
odotetuimpia asioita on vuodesta toiseen 
ollut uusien perunoiden kaivaminen maasta. 
Perunanvarsien mehevä ja hieman pistävä 
tuoksu on sanoin kuvaamaton. Perunan-
mukuloiden kaivamiseen liittyy aina myös 
pieni järkytys, johon näin vuosien mittaan 
osaa jo varautua. Kun käsi tapailee sileitä 
ja kovapintaisia herkkuja, kädessä saattaa 
yht´äkiä tuntua jotakin pehmeää ja limaista. 
Siinä on perunansiemen. Keväällä se oli 
kiinteä ja kasvoi vaaleita ituja. Mutta mul-
lan alla se oli alkanut elää toisia varten. Sen 
ympärille kasvoi kokonainen perunayhteisö 
ja nyt heinä-elokuussa se itse on pelkkää 

Osallistuminen päiville 10 €/päivä, pe-su yht. 30 € (sis. ruokailut)
Päiville ilmoittautuminen ma 13.7. mennessä  Jukka Silvola puh 0443355500 

tai sähköpostilla info@turunkatulahetys.fi
Mahdolliset ruoka-aineallergiat pyydetään ilmoittamaan. Voit kysyä myös ilmaista 

majoitusta, jota on rajoitetusti.

Muut majoitusvaraukset suoraan  Turun kristillinen opisto (Lustokatu 7, Turku) 
puh 0407250635  (1.6. mennessä) tai

Bed and breakfast Tuure (Tuureporinkatu 17, Turku) puh 02-2330230 (30.6. 
mennessä)

mädäntynyttä massaa. Sen kaikki voimavarat 
oli siirretty toisten käyttöön.

Takanamme on juuri vietetty pääsiäisaika. 
Saimme seurata Jeesuksen vaiheita hänen 
kärsimystiellään. Tämän ajankohdan raamatun-
teksteihin liittyvät Jeesuksen sanat: ”uskokaa 
minua, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja 
kuole, siitä ei kasva mitään. Mutta jos se kuolee, 
niin se tuottaa runsaan sadon.” Jeesus ilmaisi 
näillä sanoilla oman kuolemansa merkityksen, 
mutta siinä on ilmaistu myös ihmisen elämän 
syvä tarkoitus ja suuri ilo: elää elämä toisten hy-
väksi. Siitä avautuu rikkaus, joka ensi kuulemal-
ta vaikuttaa mielettömältä, mutta käytäntöön 
laitettuna siitä avautuu arvaamaton rikkaus. Sen 
on Fransiscus Assisilainen ilmaissut sanoilla: 
”…, sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää, 
unohtaessaan saa anteeksi, kuollessaan nousee 
iankaikkiseen elämään.”

Toivotan kaikille Rengas –lehden lukijoille 
hyvää ja aurinkoista kesää. Toivottavasti mo-
net teistä suuntaatte matkanne myös Suomen 
Turkuun Katulähetyksen kesäpäiville!

Tervetuloa

Heimo Rinne
Tuomiorovasti
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LIITON 70. KESÄPÄIVÄT  TURUSSA

Pe 31.7. – Su 2.8.2015 klo 10:00
Juhlakuoron lauluja juhlamessussa Mikaelin kirkossa su 2.8. klo 10.
(Laulut kirjasta Lauluja Jeesuksesta)
                                                            (Laulun nro)
1. Riennä haavoitettu sielu, Golgatalle ristin luo  183
2. Ottaos, Herra, mun käteni heikot (Siunaus)        163
3. Sinun laillasi, Jeesus, jos voisin rakastaa   185
4. Niin alhaalla ei kenkään kulje (HPE:n aikana) 123
5. Joka janoaa, hän tulla saa!  (HPE)   265
6. Golgatan veressä voima on (HPE)     15
7. Varmana laulaa Herrasta saan (Loppulaulu)  246
Kaikkia laulutaitoisia kutsutaan mukaan. Jos soitat jotakin
Instrumenttia, otathan sen mukaan. Laulele näitä lauluja jo ennen kesäpäiviä. Kiitos! 
Kuorojen johto Jorma Osari,   puh. 0443120340, 
 e-mail: jorma.osari@gmail.com. 

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 1.8.2015 

klo 16  Turun Mikaelin kirkon seurakuntakodilla, Puistokatu 
13 20100 Turku.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
MUISTATHAN ÄÄNESTYSVALTAKIRJAN!!!!!

Messussa Turun Mikaelin kirkossa sunnuntaina 2.8.2015 
klo 10  katulähetystyöhön siunattavat uudet vapaaehtois-
työntekijät pyydetään ilmoittamaan perjantaihin 17.7.2015 

mennessä osoitteella  sinikkavilen46@gmail.com 
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TURUN KATULÄHETYS RY:N 
70-VUOTISJUHLA
 
Mikaelinkirkko ja seurakuntakoti, Puistokatu 13, 20100 Tku

PERJANTAI  31.7.2015

Klo    13  Avajaiset Turun kauppatorilla  Mikko Lauren
                    Turun Katulähetys ry 70-vuotta, pj Mikko     Lauren, torikahvit 
                    Turun kaupungin tervehdys, talous-ja hallintojoht.
                        Max Lönnqvist
                    Turun ja Kaarinan srk-yhtymän tervehdys,
                     hallintojohtaja Hannu Kallio 
                        Esa-Pekka Kanniaisen lauluryhmä
Klo    15  Seminaari Mikaelin srk-kodissa  Mikko Lauren
                Teema ihmisten kohtaaminen, Seppo Jokinen, pastori
                        Rukous kohtaamisessa, Yrjö Niemi, pastori 
Klo    17   Päivällinen Mikaelin srk-kodissa
Klo    18   Päivien avaus  Mikko Lauren
                  Diakoniakeskuksen tervehdys, 
                      diakoniajohtaja 
                      Mikaelin srk tervehdys, khra Jouni Lehikoinen
                      Katulähetysliiton tervehdys, pj Sinikka Vilen 
                      Turun Katulähetys ry:n tervehdys, pj  Mikko Lauren
Klo    19.30   Rukous ja ylistyskokous  Jorma Osari
                       Ylistyskuoro ja Katukööri, säestys Jorma Osari
                       Pasi Jaakkola
                       Esirukouspalvelu                 
Klo    21   Iltapala Mikaelin srk-kodissa 

LAUANTAI  1.8.2015

             Aamupala majoituspaikat 
                  (Turun kristillinen opisto, Tuure hostelli)

”Että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä”  (Joh. 17:22)

KATULÄHETYKSEN KESÄPÄIVÄT 
TURUSSA 31.7.-2.8.2015          
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Klo  9   Raamattutunti ”Että he olisivat yhtä” Pertti Berg
                    Mikaelinkirkko,  Timo Hämäläinen, pastori
Klo 10.30-11 Turku esittely     Mikko Lauren 
                       Aiju von Schöneman, Mikaelinkirkko
Klo  11  Terveiset eri paikkakunnilta    Jukka Silvola
               Mikaelinkirkko
Klo  13   Lounas Mikaelin srk-kodissa
               Klo  14   Katuevankeliointia ja kutsuja iltakirkkoon
               Lauluryhmä kävelykadulla, E-P Kanniainen
               Rukousryhmä Mikaelin srk-kodissa, Eeva Waarna
               Tutustuminen katulähetyksen kirpputoriin
Klo 16     Vuosikokous Mikaelin srk-kodissa
Klo 18     Päivällinen Mikaelin srk-kodissa
Klo 19     Toivon ilta Mikaelin kirkko Jorma Osari
                 Raamatunopetusta, pastorit
                 Matti Vuolanne, Seppo Linnanlehto ja
                 Matti Nieminen
Klo 21       Iltapala Mikaelin srk-kodissa

SUNNUNTAI  2.8.2015

Klo   8         Aamupala
Klo   8.30    Aamurukous Satu Pietilä
Klo  10        Juhlamessu ja katulähetystyöhön
                    siunaaminen Mikaelinkirkko
                    tuomiorovasti Heimo Rinne, Pasi Jaakkola lit.,  juhlakuoro 
Klo  12        Keittolounas Mikaelinkirkon pihalla
                    soppatykistä

Klo  13        Päätösjuhla Mikaelin srk-kodissa Mikko Lauren
                    Siunattujen kukitus, juhlakansion luovutus
                    päätöspuhe tuomiorovasti Heimo Rinne

Klo  14        Lähtökahvit 

SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY, TURUN JA KAARINAN 
SEURAKUNTAYHTYMÄ ja TURUN KATULÄHETYS RY
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SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY    
FINLANS GATUMISSIONS FÖRBUNDET

   TOIMINTAKERTOMUS 2014
70. TOIMINTAVUOSI

TOIMINNAN TARKOITUS

Liitto tarkoituksena on edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa katulähetys-, vankila- ja erityis-
diakoniatyötä koskien kriminaali- ja päihdetyötä, sekä kuntoutus- ja asuntopalvelutoimintaa.  
Liitto tukee evankelisluterilaisen kirkon ja seurakuntien sekä jäsenyhdistystensä toimintaa 
edellä mainituilla aloilla.

  
JÄSENJÄRJESTÖT JA SEURAKUNNAT v. 2014

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
Lapin Sinisarastus ry
Lappeenrannan Katulähetys ry
Lohjan Helluntaiseurakunta
Malmin Saalemlähetys
Pietarsaaren suomalainen srk
Porin srk-yhtymä
Porvoon srk – yhtymä/Ensisuoja Koivula – Borgå kyrkliga samfällighet



11

Rauman seudun Katulähetys ry
Rovaniemen srk
Ruoka - Apu yhdistys ry, Vantaa
Sastamalan seurakunta
Seinäjoen srk
Tampereen srk – yhtymä/Päiväkeskus Musta – Lammas
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 tilai-
suudet, kirkkopyhät, ateriapalvelut, päiväkeskustoiminta, vankilavierailut, kirpputoritoiminta ja 
asuntolatoiminta.  Kaikki toiminta on perustunut pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä tehtävään 
työhön. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä Suomessa on tällä hetkellä n. 500. Talvi- ja kesäpäivillä 
siunataan uudet, vähintään vuoden mukana olleet, vapaaehtoistyöntekijät.

HENKILÖ- JA KANNATTAJAJÄSENET 

Henkilöjäsenet 33 kpl.
Kannattajajäsenet 5 kpl

SKLL ry:n sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet henkilö- ja kannattajajäsenet.

HALLINTO

Hallitus v.2014
Varsin. jäsenet    Henk. koht. varajäsen
Sinikka Vilén, Rovaniemi pj.         2014
Kauko Laaksamo, Hanko                 2014-2016 Alvar Savallampi, Kuopio
Pekka Arposuo vpj., Jkl.   2014-2016 Erj Kahl- Huhtamäki, Vaasa
Alli Pettersson, Anjalankoski  2013-2015 Tiin a Laukkanen,Laitila
Petri Laitinen,Turku    2013-2015 Pentti Ruotsalinen,Lahti
Inger Eronen,Pori    3012-2014 Anne Belghiti, Kokkola siht.
Jorma Kauppinen,Kokkola  3012-3014 Elisa Kisamaa,Huittinen 

    
   
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.  Talvi- ja kesäpäivien yhteydessä 

sekä kerran keväällä  ja kesällä Tampereella sekä joulukuussa koulutusmuotoisen toiminnan 
suunnittelun yhteydessä Kangasalan Ilkossa. 
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TALOUDENHOITO

Liiton tilejä on toimintavuoden aikana hoitanut Tilitoimista A-M Koivisto Ky Turusta, kir-
janpitäjänä on toiminut  Anna-Maija Koivisto. 

Liiton rahoitus on koostunut eri seurakuntien keräämistä kolehdeista ja jäsenjärjestöjen ja 
-seurakuntien  suorittamista jäsenmaksuista.  Kirkkohallitus myönsi kuluneelle vuodelle avustusta 
6500 euroa lähinnä jäsenistön koulutus- ja kehittämiskulujen tukemiseen. 

Toiminnantarkastajana v.2014 on toiminut Erja Moisio Jyväskylästä. 

TOIMINTA
   
Valtakunnalliset talvi- ja kesäpäivät

Talvipäivät toteutettiin Porissa Silokallion kurssikeskuksessa 7-9.2.2014. Päi-
vien yhteydessä katulähetysvapaaehtoisiksi siunattiin kolme (3) uutta henkilöä..                                                                                                                                       
Kesäpäivät vietettiin Tukholmassa ja Viking Linen laivaristeilyllä 22-24.8.2014. Päivien 
messussa Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkossa, työhön siunattiin kolme (3) uutta 
vapaaehtoistyöntekijää.. Laivalla musiikin, tervehdysten ja puheiden lisäksi Perti Laitinen alusti 
aiheesta ”Katulähetystyön tulevaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa”.

Pe 22.8. juhlittiin 60 vuotiasta Suomen Katulähetysliittoa Helsingin Katajanokalla. Juhlassa 
kuultiin puheita ja musiikkiesityksiä.

Sääntöjen määräämä liiton vuosikokous pidettiin kesäpäivien yhteydessä laivalla 23.8. Kokouk-
sen jälkeen meitä viihdytti Viis papeista, Turusta. 

TIEDOTUS

Liiton julkaiseman Rengas- lehden ilmestymisvuosi oli 68.  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, Rovaniemi, vastaava toimittaja
Inger Eronen, Pori
Pekka Arposuo, Jyväskylä

Lehden taitto:
Erkki Arvaja, Jyväskylä

Liiton kotisivua on hoitanut Heli Kuoppamäki Kouvolasta.   Kotisivun os. on: www.katula-
hetysliitto.org.

KOULUTUS
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Talvi- ja kesäpäivien yhteydessä on pidetty erilaisia luentoja.  Päiville osallistujilla on 
ollut mahdollisuus saada vertaistukea jakaessaan omia kokemuksiaan ja ongelmiaan 
muiden päiville osallistuvien kanssa.

Hallitus varajäsenineen kokoontui syksyllä koulutushenkiseen suunnitteluviikonlop-
puun Ilkon kurssikeskukseen Kangasalle.  

Ohjaajana toimi asiantuntija Sami Puumala Kirkkohallituksesta. Viikonlopun antina oli 
hallitustyöskentelyn päivitys, liiton jäsenilleen tarjoaman koulutuksen ja toimintastrategian 
suunnittelun jatkaminen Suomen Katulähetysliitto ry:lle.

EU-RUOKA-APU

Elintarvikejakelu toimintaa on hoitanut Juha Kautto Jyväskylästä.

 Ruoka-aputoimintaan jäsenkunnasta ovat osallistuneet:                                                                                                                
   1. Hangon Katulähetys ry.

2. Turun Katulähetys ry                                                                                                                                 
   3.. Anjalankosken Katulähetys ry

4.  Rauman seudun katulähetys ry
5.  Kouvolan Helluntaiseurakunta
6.  Helsingin Lähetysseurakunta
7.  Lohjan Helluntaiseurakunta ry
8.  Malmin Saalem lähetys
9.  Vantaan kotikirkkoyhdistys ry

EDUSTUKSET

1. Takuusäätiön valtuuskunta, Helsinki.  
    Edustajat Sinikka Vilén, Rovaniemi ja varajäsenenä Kauko Laaksamo Hanko.

TALOUS

Tulot

1. Kirkkohallituksen avustus    6.500,00
2. Rengas-lehden tilausmaksut  3.428,40
3. Muut tuotot (jäseenmaksut, kolehdit) 2.530.00
  

Kulut

1.Rengas-lehti   3.939,99
2.Hallintokulut   4.994,13    

Tilikauden yli/alijäämä                       -2.552,69
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KUULUMISIA TURUN KATULÄHETYKSEN TYÖVAINIOLTA

. Jo syksyllä 1946 antoi Jumala työhömme avuksi erään huonomaineisen kahvilan,  joka. 
järjestysviranomaisten toimesta suljettiin. Siitä ·saimme pelastusta etsiville miehillemme kodin. 

Rengaslehti 1947:

Emme olleet kuitenkaan montakaan kuukaut-
ta pitäneet tätä kotia kun meille selvisi; että 
menestyksellisessä miesten auttamisessa tar-
vitsisimme toisenkin kodin, sillä monet uudet 
tulokkaat tulivat jo jonkun aikaa kilvoitelleille 
veljille lankeemukseksi. Suruksemme saimme 
kokea pettymyksen toisensa jälkeen. 

Tammikuussa 1947 aloimme pyytää Jumalal-
ta kotia niitä miehiä varten, jotka jo osoittivat 
parannuksen oireita. Mutta täytyy tunnustaa, 
että sitä rukoiltaessa ajattelimme pyytävämme 
Jumalalta mahdottomia tänä vaikeana asunto-
pulan aikana. Kevättalvi 1947 oli piirissämme 
raskasta masennuksen ja pettymyksen aikaa ja 
saatana kiusasi meitä monella tavalla. 

Silloin soi puhelin
Eräänä huhtikuun iltana olimme kokoontu-

neena erään työntekijämme kotiin rukoilemaan 
puhdistusta riitaisuuksistamme, uudistusta ja 
kaikkinaista Pyhän Hengen apua työhömme. 
Silloin soi puhelin.  Meille luettiin eräs kirje, 
joka oli tullut Göteborgista. Siinä kertoi eräs 
göteborgilainen pappi, että seurakunnat siellä 
ovat alkaneet kerätä varoja Turun Katulähetyk-
selle tarkoituksena lahjoittaa meille koti noin 20 
asukkaalle. He rakentavat sen meille valmiiksi 
asti, kunhan me vain hankimme kaupungilta 
tontin tätä varten. 

Tämä tieto oli meille valtava yllätys ja voi-
makas todistus rukouksia kuulevasta Jumalasta. 
Anoimme kaupungilta tonttia ja meille myön-
nettiinkin sellainen läheltä vankilaa. Mutta 
jonkun ajan kuluttua meille ilmoitettiin, että 
meille annetaankin toinen tontti kauempana 
kaupungin laidalla. 

Eikä aikaakaan, kun tämäkin otettiin meiltä 
ja ilmoitettiin, että ainoastaan kaupungin ul-
kopuolelle saatte sellaisen kodin rakentaa ja 
vaikeus toisensa jälkeen nousi hankkeemme 
tielle. Näytti jo siltä, että toiveet tämän kodin 
saamisesta raukeaisivat tyhjiin, mutta silloin 
tarttui Herra näkyvästi ohjaksiin. Hän antoi 
meille valmiin rakennuksen keskeltä kaupunkia. 

Hän antoi meille erään 19 huonetta käsittä-
vän matkustajakodin. Sen omistaja oli vuosi 
sitten kuollut ja testamentannut sen eräälle 
säätiölle, jonka voittovarat tulisivat lähetys-
seuralle. Tämä säätiö oli juuri vuokraamassa 
tätä matkustajakotia, kun Jumala antoi tästä 
kantautua tiedon erään työntekijämme kor-
viin. Hän otti asiasta selvän, ja sai tietää, että 
vuokrasopimus oli juuri tekeillä. 

Sitten asiat kehittyivät niin, että lokakuun 
15. päivänä 1948 seurakunnat vuokrasivat 
noin 10 vuodeksi ja luovuttivat katulähetyksen 

Jokaisen, kurjimmankin, joka tämän kodin 
ovesta sisälle astuu, täytyy saada tietää ja 
tuntea, että Jumala on rakkaus.
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käyttöön. Matkustajakodin huutokaupasta 
huusimme monenlaista tavaraa kotiamme 
varten. Saimme vuodevaatteita ynnä paljon 
muuta semmoista, mitä vielä syksyllä oli vai-
keata saada. 

Heti aloimme siellä lauantaikokouksiamme 
pitää ja innolla sitä asuntolaksi kunnostaa. 
Asuntolaa varten erotettiin väliseinällä 12 
huonetta ja toiseen päähän laitettiin kokous-
sali yhdistämällä 2 huonetta, sekä huoneita 
työntekijöille. ns. "hengellinen putka" eli 
"ensiapu" sellaisille kokouksiin tulleille, joita 
emme voi ajaa yöksi kadulle. Siellä on myös 
huone kahdenkeskisiä keskusteluja varten, 
kitarakuoroharjoituksia ja ompeluiltoja varten. 
Nämä korjaukset ja kunnostamiskustannukset 
saatoimme maksaa niillä varoilla, jotka Gö-
teborgista kolehteina koottuina ja Jumalan 
siunaamina Suomen rahaksi muutettuina 
meille annettiin, koska ei tarvittu uuden ra-
kentamiseen ryhtyä. Me saimme sieltä 3 000 
000 markkaa, josta meille jäi pankkiin yli 2 
miljoonaa ja niiden koroilla saatoimme palkata 
uuden naistyöntekijän. 

Götebo kodin 
vihkimisjuhla

Nyt meillä oli  13.3. "Götebo kodin", vih-
kimisjuhla, vaikka tammikuusta asti on tässä 
kodissa jo asuttu. Kyllä tämä koti, jossa on 
vuoteet 20 miehelle on todella suuri Jumalan 
ihme ja valtava todistus rukouksia kuulevasta 
Jumalasta, joka antaa meille enemmän, monin 
verroin enemmän, kuin me anomme ja ymmär-
rämme. Kun juhlapäivänä kiertelimme kaukaa 
ja läheltä tulleitten katulähetysystävien kanssa 
tässä juhlakuntoon kaunistetussa kodissam-
me, ymmärsimme ja tunsimme niin selvästi, 
että tämä kaikki on mitä väkevintä todistusta 
Jumalan rakkaudesta kadun kansaa kohtaan, 
niitä kohtaan, jotka ovat niin kovin vähän 

elämässään rakkautta saaneet. 
Emme me tätä kotia siksi ole tänne saaneet, 

että Jumala rakastaisi turkulaista katulähetystä, 
vaan siksi, että jokaisen, kurjimmankin, joka 
tämän kodin ovesta sisälle astuu, täytyy saada 
tietää, tuntea ja oikein nähdä, että Jumala on 
rakkaus ja rakkaudessaan on antanut tämän 
kodin, jotta hänenkin korviinsa kantautuisivat 
ihanat evankeliumin todistukset anteeksianta-
muksesta ja elämän uudistuksesta Kristuksessa, 
Jeesuksessa. 

Vihkimisjuhla muodostui suureksi ilon Ja 
kiitoksen juhlaksi, sillä samalla maahan paina-
vaksi, sillä ymmärrämme, että tämä suuri lahja 
tuo mukanaan velvollisuuksia ja uusia tehtäviä. 
Rovasti Daniel Hedman puhui ihanasti aiheesta 
Herra on pystyttänyt tämän keskelle synnin 
huutavaa erämaata. Tämä on alusta loppuun 
asti Hänen työtään. Sekin niin elävästi sitä to-
distaa, että vaikka ei Göteborgin seurakunnilla 
ole itsellään mitään vastaavanlaista katulähetys-
tä, he innostuvat kokoamaan varoja juuri siihen. 

Herra ajoi tätä asiaa meidän sitä vähääkään 
aavistamatta. Hän on toiminut suunnitelmiensa 
mukaisesti, sillä aikaa kun me olemme nuk-
kuneet. Kiittäkää kaikki tämän työn ystävät 
kanssamme Herraa Hänen sanomattomasta 
armostaan ja rakkaudestaan ja rukoilkaa 
puolestamme, että tämä Jumalan armo ei 
meidän kohdallamme menisi hukkaan, vaan 
että se kantaisi runsaan hedelmän ja että siitä 
kiitettäisiin ei vain täällä vaan vielä kirkkauden 
maassa, että mahdollisimman monen syntisen 
sydämessä syttyisi kiitos ja ylistyslaulu Jumalan 
Karitsalle, joka pois ottaa maailman synnin. 

Yolanda Kalkas
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