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SKLLn Valtakunnalliset kesäpäivät 2017 Kuopiossa Varjoista
Valoon 18 - 20.8.2017 Kallaveden kirkolla Kuopion ev.lut.
seurakunnat ja Kuopion Katulähetys ry
Ohjelma: www.katulahetysliitto.org
RENGAS-LEHTI
Kristillissosiaalinen päihde-kriminaali- ja katulähetystyön julkaisu
72. 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
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Puheenjohtajan tervehdys

Varjoista valoon
Elämässä on varjoja ja valoja; niin ajallisia
kuin iäisyyteenkin johtavia. Joskus elämäämme varjostavat surut ja monenlaiset huolet
taloudesta, terveydestä ja läheisistä, jotka vielä
vaeltavat pimeyden ja varjojen laaksoissa. Myös
monen Katulähetyksen piirissä olevan lähimmäisen elämänmuutos on alkanut varjojen ja
synkän pimeyden keskeltä. Pimeys on voinut
olla jopa niin suurta, että siihen pystyi käsin
tarttumaan.
Ensimmäinen muutos valoa kohti tapahtuu
ihmisen sydämessä. Se johtaa haluun saada
valoa elämässä olevaan pimeyteen ja näin ollen
pimeyden on väistyttävä. Tämä halu muutokseen ei ole mahdollista, ellei Jumala itse vedä
ihmistä puoleensa. Kun myöhemmin on selvitty näistä taakse jääneistä vastoinkäymisistä,
on muistettu, että jo silloin Jumala puhutteli
niiden tapahtumien kautta, mutten uskonut,
vaan varjot syventyivät pimeyteen saakka. Sinne
pimeyteen kuului ja kuuluu edelleen Jumalan
kutsuva ääni kuten Markuksen evankeliumin
9. luvun 7. jae kertoo: ”Ja tuli pilvi, joka peitti
heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä
on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä”.” Näin
on minullekin käynyt: Jumala kutsui Poikansa
Jeesuksen kautta.
Minua on puhutellut laulu, joka kertoo näöltään ihmeen suloisesta linnusta, joka sanoillaan
houkuttelee ja täysin sokaisee vakuuttaen: ”Oi,
tule, lähde kanssani, mä valehtele en.” Sielunvihollinen, valheiden isä, houkuttelee meitä
käyttäen kaikkia aistejamme ja tunteitamme
hyödykseen. Näin syntyvät tavat voivat olla
aluksi erittäin vietteleviä. Monissa paikoissa,
mm. kauppojen tiskeillä, on keinotekoisia
valon lähteitä, joilla saadaan myytävät tuotteet
näyttämään kauniilta ja houkuttelevilta. Ostat
tuotteen ja katsot sitä kotona päivänvalossa.
Saatat todeta, ettei se enää ole niin houkuttelevan näköinen kuin miltä se kaupassa näytti. On
olemassa monenlaisia maailman valoja, jotka
sumentavat ja muuttavat todellisuuden. Kun
valot sammutetaan, niin tulee pimeys.

Pekka Arposuo
Näkymä Golgatalta: kolme ristinpuuta. Reunimmaisilla risteillä riippuvat miehet elämän
varjoisilta kujilta, nämä laitapuolen pahantekijät.
Pahantekijöistä toinen pilkkasi Jeesusta, ”Etkö
sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä!” Toinen
ryöväri nuhteli tätä sanoen: ”Etkö sinä pelkää
edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta?
Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me
saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä
ei ole tehnyt mitään pahaa.” Sitten hän sanoi:
”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”
Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti minä sanon
sinulle: tänä päivänä sinä olet minun kanssani
paratiisissa.” Näin tästä ryöväristä tuli entinen,
armahdettu ryöväri. Hänen syntinsä oli sovitettu, ja hän pääsi varjoista valoon, taivaan
kirkkauteen. Jeesus valmisti kaikille Häneen
uskoville pääsyn taivaalliseen kirkkauteen, jossa
ei ole vaihteen varjoa. Hän itse on ainoa oikea,
todellinen Valo ja Valkeus. ”Sillä sinun luonasi
on elämän lähde, sinun valossasi me näemme
valon.”(Ps. 36:10)
Tänäkin päivänä Jeesus kutsuu varjoista
valoon. Sinäkin, joka et vielä omista henkilökohtaista uskoa Jeesukseen syntiesi sovittajana,
pelastajana ja vapahtajanasi, etsi joku uskova
ystävä, jonka kanssa voit rukoilla syntisen
rukouksen ja näin päästä taivastielle, varjoista
valoon.
Pekka Arposuo
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VARJOISTA VALOON
Katulähetyksen Kesäpäivät
Kuopiossa 18 - 20.8.2017
TERVETULOA VARJOISTA VALOON
IMMEISTEN ILIMOILLE KUOPIOON!
Valo on elämämme edellytys kaiken kasvun mahdollistajana. Jumala on valon lähde. Tarvitsemme
kaikki silmillä nähtävän valon lisäksi hengellisen
valon luomaa selkeyttä varjoja ja pimeyttä sisältävään elämäämme.
Kuopiossa vietettävien katulähetyksen kesäpäivien teema ”Varjoista valoon” on muistutus siitä,
että elämän varjoista me pääsemme Jumalan johdatuksessa valoon. Kirkkauteen, jossa näemme
elämän todelliset lahjat ja arvot.
Kallaveden kirkko sijaitsee paikalla, jonka läheisyyteen liittyy historiamme suuri käänteen tekevän vuoden tapahtumapaikka. Maaliskuun 15.
päivänä 1808 sata metriä kirkostamme itään lammen jäällä käytiin Suomen sodan ensimmäinen
suuri taistelu, johon osallistui 300 Savon Prikaatin ja 4000 Venäjän armeijan sotilasta. Silloinen
synkkä varjo suurine menetyksineen johti lopulta
sodan päätyttyä maamme autonomian aikaan ja
itsenäistymiseen Venäjän vallan alta 6.12.1917.
Ajallinen tappio muuttui tulevien sukupolvien,
myös meidän, voitoksemme.
Olet tervetullut Kuopioon valaisemaan elämääsi
rukouksen ja Jumalan sanan valossa Katulähetyksen Kesäpäivillä 18.-20.8.2017!

Matti Pentikäinen

Matti Pentikäinen
Kallaveden seurakunnan kirkkoherra
Kallaveden kirkko.
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Ohjelma:
Perjantai 18.8.
klo 11.00
Liiton hallituksen kokous, Kallaveden kirkko, koulutussali
Klo 12 -15.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvit, Kallaveden kirkko,
		Rauhanlahdentie
		
Seminaari päihde-ja kriminaalityön ajankohtaisista
		
haasteista ja näkymistä:
klo 13.00
Tervetulosanat, Martti Olsen, Kuopion Katulähetys ry,
		puheenjohtaja
Klo 13.15
Kokemusasiantuntijuus korvaushoidossa, sosiaalityöntekijä
		
Seppo Suhonen ja kokemusasiantuntija OK- hankkeesta. 		
		Kirkkosali
Klo 14.00
Kahvitauko / Tutustumista aulan kirjamyyntiin ja
		yhteistyötahojen esittelypisteisiin
Klo 14.30
Perheneuvoja Markku Virta: Päihteet perheessä,
		
alustusluento ja keskustelua, kirkkosalissa
Klo 15.15
Vankilapappi Jouko Koistinen: Päihteetöntä elämää
		
Kuopion vankilan kristillisellä osastolla
Klo 16.15
Päivällinen, Kallaveden kirkolla, ruokasali
Klo 17.30
Kesäpäivien avajaistilaisuus kirkkosalissa, kirkkoherra 		
		
Matti Pentikäinen,Kallaveden seurakunta, Kuopion
		
kaupungin edustaja, Suomen Katulähetysliiton
		
puheenjohtaja Pekka Arposuo, diakoniajohtaja Seppo
		
Marjanen. Musiikissa ja yhteislauluja säestämässä kanttori 		
		Jarkko Maukonen.
Klo 19.00
Iltapala, Kallaveden kirkolla, ruokasali
Klo 20.00
Iltahartaus, Rovasti Esko Konttinen
		
Mahdollisuus tutustua omaehtoisesti Kuopion
		
Tuomiokirkkoon joka on auki 18. - 23.00.
Lauantai 19.8.
Klo 7-8.30
Aamupala majoituspaikoissa
Klo 9.00
Aamuhartaus, diakoni Martti Olsen
Klo 9.30
Raamattutunti ” Varjoista Valoon”, Olli Olenius, SLEY
Klo 10.30
Suomen Katulähetysliiton vuosikokous, kirkkosali
Klo 11.15
Lounas
Klo 13.00
Lähtö kiertoajelulle Kuopioon, Jääskeläisen busseilla
		Saaristokatu, Väinölänniemi, Matkustajasatama, Kuopion tori, 		

		

josta retkikahville Kuopion Ruoka-avun tiloihin. Puijo.
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Klo 16.00
Klo 17.00
Klo 18.30
		
		
Klo 20.00

Päivällinen Kallaveden kirkolla
Terveisiä eri paikkakunnilta- tilaisuus, Kirkkosali
Katulähetysilta Kallaveden kirkolla, Heimo Enbuska, Alvar 		
Savallampi, Ritu Ylipahkala, Jarkko Maukonen ja bändi, 			
Rukouspalvelua illan päätteeksi
Iltapala, Kallaveden kirkolla

Sunnuntai 20.8.
Klo 7 -9.00
Klo 9.00

Aamupala majoituspaikoissa
Siunattavat ja Katulähetyskuoro Kallaveden kirkolle

Klo 10.00
Kesäpäivien Juhlamessu Kallaveden kirkossa,
		katulähetystyöhön siunaaminen
		
Saarna: Vankilapastori Jouko Koistinen
		
Liturgi: Kirkkoherra Matti Pentikäinen
		
Kanttori: Jarkko Maukonen
Suomen Katulähetysliiton edustajia avustajina Messussa ja katulähetystyöhön siunaamisessa, Katulähetyskuoro laulaa 3 laulua Messussa, yksi Messun alussa ja kaksi
HPE:n aikana.
Klo 11.30
Juhlalounas
Klo 13.00
Kesäpäivien päätöstilaisuus
		
Katulähetystyöhön siunattujen kukittaminen, viestikapulan vaihto.
		
Pekka Arposuo puheenvuoro, lähtösiunaus kirkkoherra 			
		Matti Pentikäinen
Klo 14.00
Lähtökahvit, Hyvää kotimatkaa
TERVETULOA KUOPIOON OIKEITTEN IMMEISTEN JOUKKOON!
Kuopion Katulähetys ry, Kuopion Diakoniakeskus, Kallaveden seurakunta ja
Suomen Katulähetysliitto

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 			
19.8.2017 klo 10.30 Kallaveden kirkolla
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
MUISTATHAN ÄÄNESTYSVALTAKIRJAN!!!!!
Messussa Kallaveden kirkossa sunnuntaina 20.8.2017 klo 10 katulähetys
työhön siunattavat uudet vapaaehtoistyöntekijät pyydetään ilmoittautu
maan 4.8.2017 mennessä s-postilla, pekka.arposuo@gmail.com.
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Katulähetyspäiville lataukseen
Meille jotka joudumme työssä ja
vapaa-ajalla olemaan tekemisisä niin
sanottujen älylaitteiden kanssa on sanasta lataus tullut kovin tärkeä.
Onko virtaa, hei minulta loppuu
akku…
Niinpä etsitään laturia, siihen sopivaa kaapelia, pistoketta ym.
Ja joka suunnalta tulevan informaation virrassa välillä koemme olevamme
jonkinlaisia vallankäyttäjiä tai ajopuita,
usein mielialasta riippuen.
Tämän kaiken keskellä ovat kuitenkin vanhat peruskysymykset tärkeitä.
”Kuinka on sun sielus laita, minne
kuljet matkamies..” tulee esiin elämässämme hiljaisina hetkinä. Ja hyvä
että tulee.
Hyvä Paimen haluaa muistuttaa
kenen kanssa ja ketä kuunnellen taivasmatkaa tehdään.
Työssäni on minulle hyvin läheinen
ryhmä Toiminnan miehet. Meitä on
siinä monen kuntoista väkeä mutta
liikkeelle lähdemme kun on sopiva
palvelukohde.
Eilen se oli lämmin polttopuiden
tekopäivä maalla! Kiiteltiin hyvästä
työkelistä jonka saimme ja monia
muitakin kiitollisuuden aiheita päivän
mittaan löydettiin.
Parkinsonin tautiin sairastunut
kertoi löytönään lauseen Paavalilta:
” Tehkäämme hyvää niin kauan kuin
meillä on aikaa.”

Martti Olsen

Tekemistä helpottaa tieto että Jumala on edeltä valmistanut hyvät teot
kohdallemme.
Niiden löytämistä ei helpota jatkuva
uutisvirta, uskovan oma latauspistoke
on Raamattu ja uskovien yhteys.
Ensimmäiset asiat ensimmäisiksi
niin muutkin löytävät paikkansa.
Tervetuloa latautumaan Kuopioon.
Martti Olsen, diakoniatyöntekijä
Kuopion Katulähetys ry:n
puheenjohtaja
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SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY (SKLL)
FINLANS GATUMISSIONS FÖRBUNDET RF (FGMF)

TOIMINTAKERTOMUS 2016
72. TOIMINTAVUOSI
TOIMINNAN TARKOITUS
Liitto tarkoituksena on edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa katulähetys-,
vankila- ja erityisdiakoniatyötä koskien
kriminaali- ja päihdetyötä, sekä kuntoutusja asuntopalvelutoimintaa. Liitto tukee
evankelisluterilaisen kirkon ja seurakuntien
sekä jäsenyhdistystensä toimintaa edellä
mainituilla aloilla.
JÄSENJÄRJESTÖT JA
SEURAKUNNAT v. 2016
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
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Kuopion Vankien Ystävät ry
Lahden srk-yhtymä
Laitilan srk
Lappeenrannan Katulähetys ry
Lohjan Helluntaiseurakunta
Malmin Saalem Lähetys ry
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
Tampereen katulähetys ry.
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, ruoanjakelu ja asuntolatoiminta. Kaikki toiminta on perustunut
pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä tehtävään
työhön. Talvi- ja kesäpäivillä siunataan

uudet, vähintään vuoden mukana olleet,
vapaaehtoistyöntekijät.
HENKILÖ- JA KANNATTAJAJÄSENET
Henkilöjäseniä on 30 ja muutama kannattajajäsen.
HALLINTO
Hallitus v.2016
Varsin. jäsenet:
Pekka Arposuo, pj.
Petri Laitinen, vpj.
Pentti Ruotsalainen
Inger Eronen
Anne Belghiti siht.
Alvar Savallampi
Pertti Ahokas
Kauko Laaksamo
Ilkka Vasalampi
Alli Pettersson
Tiina Laukkanen
Sinikka Vilén
Erja Kahl-Huhtamäki

Henk.koht. varajäs.
(4) 2016
(2) 2016-2018
(3)
(4) 2015-2017
(4)
(4) 2015-2017
(-)
(4) 2014-2016
(1)		
(4) 2016-2018
(2)
(4) 2016
(2)

X) Suluissa osallistumiskerrat		
			
Hallitus kokoontui toimintavuoden
aikana neljä kertaa. Talvi- ja kesäpäivien
yhteydessä sekä kerran keväällä ja syksyllä
Tampereella sekä joulukuussa strategian
jatkokäsittelyn yhteydessä Kangasalan
Ilkossa.
TALOUDENHOITO
Liiton tilejä on toimintavuoden aikana
hoitanut Tilitoimista A-M Koivisto Ky
Turusta, kirjanpitäjänä on toiminut Anne-Maija Koivisto.
Liiton rahoitus on koostunut eri seurakuntien keräämistä kolehdeista ja jäsen-

järjestöjen ja -seurakuntien suorittamista
jäsenmaksuista. Kirkkohallitus myönsi
kuluneelle vuodelle avustusta 7000 euroa lähinnä jäsenistön koulutus- ja liiton
toiminnan kehittämiskulujen tukemiseen.
Toiminnantarkastajana v.2016 on toiminut Erja Moisio Jyväskylästä. ja varatoiminnantarkastajana Marja-Leena Sivuranta
Turusta.
TOIMINTA
Valtakunnalliset talvi- ja kesäpäivät
Talvipäivät pidettiin Jyväskylässä 19.2.
- 21.2.2016 Kiponniemen leiri ja kurssikeskuksessa. Päivien teemana oli ”Kaiken
kruunuksi tulkoon rakkaus.” (Kol. 3:14)
Kesäpäivät pidettiin Vaasassa 12.8. –
14.8.2016 teemalla ”Laivoja tulee ja menee,
kirkkolaiva on ja pysyy.” Tapahtumat
toteutettiin pääasiallisesti Lepikon leirikeskuksessa ja Vaasan kirkossa. Päivien
yhteydessä vietettiin myös Vaasan katulähetyksen 70-v juhlaa.
Suomen katulähetysliiton vuosikokous
pidettiin Vaasassa 13.8.2016
TIEDOTUS Liiton julkaiseman Rengaslehden ilmestymisvuosi oli 70. Lehti on
kristillissosiaalinen päihde-, kriminaali-ja
katulähetystyön julkaisu, joka on liiton
jäsen- ja tiedotuskanava. Lehti ilmestyi
neljä kertaa toimintavuoden aikana.
Kuluneena vuonna toimituskuntaan
kuuluivat:
Pekka Arposuo Jyväskylä, vastaava toimittaja
Inger Eronen, Pori
Pertti Ahokas, Rovaniemi
Lehden taitosta vastasi toimitussihteeri
Erkki Arvaja Jyväskylästä . Liiton kotisivunhoitaja on toiminut Tomi Montonen
Jyväskylästä.
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Kotisivu: www.katulahetysliitto.org

toimenpideohjelman mukaiseksi kumppaniorganisaatioksi vuosille 2017-2020.
KOULUTUS
Ruoka-avun hoitajana toimii Jouko Alakopsa Turusta.
Talvi- ja kesäpäivien yhteydessä on piv. 2016 Ruoka-aputoimintaan ovat
detty erilaisia luentoja. Päiville osallistujilla osallistuneet:
on ollut mahdollisuus saada vertaistukea
jakaessaan omia kokemuksiaan ja ongel1. Hangon Katulähetys ry
miaan muiden päiville osallistuvien kanssa.
2. Turun Katulähetys ry
Hallitus varajäsenineen kokoontui 9-10.12
3. Rauman seudun katulähetys ry
2016 kaksipäiväiseen strategian päivityk4. Kouvolan Helluntaiseurakunta
seen Ilkon kurssikeskukseen Kangasalle.
5. Toivon seurakunta (Turku)
Viikonlopun antina oli hallitustyöskentelyn
6. Malmin Saalem lähetys ry
päivitys ja liiton jäsenilleen tarjoaman kou7. Anjalankosken Katulähetys ry
lutuksen ja toimintastrategian suunnittelun
jatkaminen.
EDUSTUKSET
EU-RUOKA-APU

1. Takuusäätiön valtuuskunta, Helsinki.
Edustajat vv. 2017-2019 Sinikka Vilén,
Maaseutuviraston ruokamarkkinayk- Tampere ja varajäsenenä Kauko Laaksamo,
sikkö on vahvistanut 12.8 2016 Suomen Hanko.
Katulähetysliitto ry:n vähävaraisten avun

Toivomus Rengas-Lehden toimitukselta vuodelta 1976
Toimitus toivoo Ystävät Teiltä,
että te muistatte kirjein meitä,
ja meillä niin olisi mitä lehteen panna,
ettei posti ihan tyhjää kanna.
Tehkääpä kaikki siis parannusta
ja laittakaa monta kirjoitusta.
Valokuvatkin saisi olla myötä
muistuttamassa tehtyä työtä.

Vai onko jo aika lyödä rukkaset
pöytään
työlle kokonaan uusia uria
löytää?
Miettikääpäs Ystävät tätä.
Ettehän toimitusta yksin jätä?

Sama arka pyyntö uudestaan vuonna 2017
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Hyvä katulähetysväki, hallituksessa olemme joutuneet toteamaan, että Rengas-lehteen tulee hyvin vähän kirjoituksia. Näin ollen lehti vain ohenee. Tehtäisiinkö
kaikki yhdessä asialle jotakin? Voisimme aloittaa sen jo tulevilla Kesäpäivillä Kuopiossa.
Meistä jokainen voisi koota asioita, keskusteluita ja muita Kesäpäivien tapahtumia
itselleen talteen. Näistä voisimme tehdä seuraavaan lehteen makoisia juttuja, joita
kaikkien olisi mukava lukea. Muinakin aikoina olisi hienoa lukea alueellisista asioistaja tapahtumista, teidän mietteistänne vuoden aikana. Varmasti jokaisella olisi
jotakin tuotavaa yhteiseksi hyväksi ja iloksi. kirjoittelemisiin!

SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY –
FINLANDS GATUMISSIONS
FÖRBUNDET RF
		
		

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2018

TOIMINNAN TARKOITUS
Liiton tarkoitus on edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa katulähetys-, vankila- ja diakoniatyötä erityisesti päihde- ja
kriminaalityön sekä kuntoutus- ja asuntopalvelujen
alalla sekä tukea evankelis-luterilaisten
jäsenseurakuntiensa ja jäsenyhdistystensä
toimintaa katulähetystyössä.
HALLINTO JA
TOIMIHENKILÖT
Hallinnosta vastaavat vuosikokouksen
valitsema hallitus. Muut vastuuhenkilöt
ovat kirjanpitäjä, EU-ruoka-aputoiminnan yhdyshenkilö, liiton kotisivun hoitaja
ja Rengas-lehden toimitussihteeri sekä
Rengas-lehden tilausrekisterin ja jäsenrekisterin hoitaja.
TALOUS
Kirkkohallitus on tukenut Suomen
Katulähetysliittoa ja sen toimintaa taloudellisesti jo useamman vuoden ajan. Kirkkohallitukselta haetaan edelleen avustusta.
Kolehtivarojen antaman tuen toivotaan
pysyvän ainakin ennallaan ja sitä lisätään
mahdollisuuksien mukaan, vaikka vapaat
kolehtipyhät ovat seurakunnissa oleellisesti
vähentyneet. Jäsenmaksutuottojen osuus
on merkittävä lisä liiton taloudessa. Jäsenmäärän toivotaan kasvavan ja sitä kautta

myös jäsenmaksutulojen tulevaisuudessa
nousevan. Uusia avustuksensaantikohteita
ja -mahdollisuuksia tullaan kartoittamaan.
Rengas- lehden tilauskantaa myös kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan.
KOULUTUS
Liito tukee jäsentensä järjestämää, paikallistasolla toteutettavaa koulutusta.
Katulähetyksen kesä- ja/tai talvipäivillä
järjestetään seminaariosio yhteiskunnallisesti ajankohtaisista ja katulähetystyötä
koskevista aiheista. Koulutustoimintaa
kehitetään edelleen 2015 jäsenistölle tehdyn koulutuskyselyn pohjalta.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Liiton toimintastrategian luominen on
erityisesti liittynyt kykyyn ja valmiuteen
vastata liiton toiminnan tarkoitukseen ja
yhteiskunnan muutoksiin. Laaditun strategian pohjalta lähdemme toteuttamaan
asioita käytännön tasolla niin, että voimme
liitona vastata ajan asettamiin haasteisiin
kuten epätasa-arvon kasvuun, päihteidenkäytön ja katuelämän muuttumiseen sekä
vankeusmuutoksiin.
Hallituksen tekemää strategia-työskentelyä jatketaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä
Kirkkopalveluiden kanssa lisätään tarvittaessa ja jatketaan yhdessä toteutettavan,
jäsenistölle tarkoitetun koulutuksen suunnittelua.
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Selvitetään Yhteisöpaja-aatteen soveltumista katulähetystyöhön sekä kehitetään
ja päivitetään tarpeen mukaan hallitustyöskentelyä.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
valtakunnallisiin päihde- ja kriminaalityön
sekä hengellistä kasvua tukeviin koulutuksiin ja muihin toimintaa edistäviin
tilaisuuksiin.
VALTAKUNNALLISET
KATULÄHETYSPÄIVÄT
69. talvipäivä Jyväskylässä 2-4.2
72. kesäpäivät vietetään
Kokkolassa 10-12.8
MUU TOIMINTA
Jatketaan EU-ruoka-aputoimintaa, välittämällä elintarvikkeita halukkaille jäsenjär-
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jestöille edelleen jaettavaksi.
Toimitetaan edelleen Rengas-lehteä.
Lisätään mahdollisuuksien mukaan lehden
levikkiä toimintavuoden aikana.
Pidetään kotisivu ajan tasalla, tehdään
liittoa, sen toimintaa ja periaatteita sitä
kautta tunnetuksi.
Ollaan yhteistyössä eri päihde- ja kriminaalityön järjestöjen ja yhdistysten sekä
muiden saman alan toimijoiden kanssa.
Jatketaan edelleen tiivistä yhteistyötä
Kirkkohallituksen kanssa.
Ollaan valona pimeydessä ja viedään
evankeliumia sinne, missä sitä eniten
tarvitaan.
Jumala siunatkoon Suomen Katulähetysliittoa, sen toimintaa ja jokaista siinä
jollakin tavalla mukana olevaa.

SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY

2018,00
VARSINAINEN TOIMINTA
RENGASLEHTI
TUOTOT
3001
Rengaslehden myynti
3002
Rengaslehden myynti srk/ry
TUOTOT
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
3011
Työkorvaukset
MUUT KULUT
3020
Rengaslehden painatus ja
postitus
3024
Km-korvaukset
3030
Postikulut
3040
Toimisto- ja kopiokulut
MUUT KULUT
KULUT
RENGASLEHTI
HALLINTO
KULUT
MUUT KULUT
3120
Hallituksen kokouskulut
3124
Km-korvaukset
3126
Halalituksen matkakulut
3127
Muut matkakulut
3128
Kesä- ja talvip. kulut
3130
Postikulut
3131
Puhelin- ja nettikulut
3132
Pankkikulut
3140
Toimistokulut
3141
Kotisivut
3145
Kirjanpito
3146
Tilintarkastus
3172
Koulutus
3182
Huomionosoitukset, lahjat
3185
Jäsenmaksut
3190
Muut kulut
MUUT KULUT
KULUT
HALLINTO
EU-RUOKA
KULUT
3290
Muut kulut
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
5000
Jäsenmaksut, hlö-jäsenet
5001
Jäsenmaksut, yhdistys
5010
Jäsenmerkit
5011
Kaulariipus
5040
Kolehdit
TUOTOT
KULUT
5110
Merkkien hankinta
5190
Muut var.hank. kulut
KULUT
VARAINHANKINTA
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

3400,00

Tuloslaskelma, ta 2018
EUR
Toteutunut
Budjetti
Toteutunut
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2016
31.03.2017
31.12.2017
31.12.2016

Budjetti
01.01.2016
31.12.2016

3400,00

0,00
0,00
0,00

4 200,00
0,00
4 200,00

1 284,80
2 016,00
3 300,80

3 600,00
0,00
3 600,00

-270,00

0,00

-300,00

-270,00

-1 300,00

-5000,00

0,00

-4 200,00

-5 156,11

-4 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-200,00
-100,00
-4 500,00
-4 800,00
-600,00

0,00
-153,95
0,00
-5 310,06
-5 580,06
-2 279,26

-50,00
-200,00
-50,00
-4 300,00
-5 600,00
-2 000,00

0,00
-630,70
0,00
0,00
-649,50
0,00
0,00
-28,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-897,10
-370,80
0,00
-9,00
-2 585,90
-2 585,90
-2 585,90

-600,00
-3 000,00
-1 600,00
0,00
-2 500,00
-300,00
-50,00
-200,00
-100,00
-650,00
-1 000,00
-250,00
-4 000,00
-500,00
-100,00
-400,00
-15 250,00
-15 250,00
-15 250,00

-158,00
-3 820,95
-441,20
-525,02
-2 875,40
-28,80
-3,35
-145,06
-13,09
-60,80
-1 000,00
-199,64
-1 979,88
-876,06
-110,00
-35,32
-12 272,57
-12 272,57
-12 272,57

-800,00
-2 500,00
-1 600,00
0,00
-2 500,00
-250,00
-20,00
-230,00
-100,00
-500,00
-1 000,00
-200,00
-4 000,00
-400,00
-100,00
-400,00
-14 600,00
-14 600,00
-14 600,00

0,00
-2 585,90
-2 585,90
-2 585,90

-500,00
-16 350,00
-16 350,00
-16 350,00

0,00
-14 551,83
-14 551,83
-14 551,83

-500,00
-17 100,00
-17 100,00
-17 100,00

3900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
200,35
200,35

200,00
2 200,00
50,00
10,00
1 500,00
3 960,00

246,00
1 970,00
0,00
0,00
1 731,47
3 947,47

200,00
2 300,00
100,00
0,00
2 000,00
4 600,00

-8050,00

0,00
0,00
0,00
200,35
-2 385,55

0,00
-170,00
-170,00
3 790,00
-12 560,00

-17,60
0,00
-17,60
3 929,87
-10 621,96

0,00
-100,00
-100,00
4 500,00
-12 600,00

-150,00
0,00

-5420,00
-2020,00

-150,00
-4000,00
-500,00
-3000,00
-50,00
-40,00
-160,00
-40,00
-80,00
-1000,00
-210,00
?????
-500,00
-200,00

-9930,00
-11950,00

200,00
1900,00

1800,00
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Katumus ja usko uuteen elämään
Elämä voi muuttua: hylätystä voi tulla osaksi
ympyrän sisustaa, kadotetusta voi tulla löydetyksi. Elämässä on mahdollisuus, mutta eläväksi
on vain yksi tie – usko.
Tätä julistaa edelleen Jyväskylän ex. toiminnanjohtaja.
Arvaja astui päihde- ja nuorisotyötä tekevän
järjestön johtoon vuonna 2000. Astui, mutta
oli nöyrä. Tarttui, mutta kuunteli.
Yhdistyksemme maksaa edelleen palkkaa
lähes 100 työntekijälle kuukaudessa. Suuri osa
on vakituisia, mutta osa on tukityöllistettyjä.
Tärkeintä on löytää yhteinen työnäky. Sillä kun
työporukka on suur, niin sen voima tulee erilaisista persoonista ja hyvin erilaisista taustoista.
Mutta yhteisen rukouksen ja työnäyn kautta
erilaisuus on valo, voima ja uusi mahdollisuus,
Arvaja sanoo.
Näin Erkki Arvaja laittaa kaikkensa likoon.
Ja miksi ei? Hän kasvoi aikuiseksi kodista,
jossa sääntöjä naulasi isän päihdeongelma.
Hän juoksi tätä arvottomuuden pohjaa pakoon
myös omassa elämässään, omassa avioliitossa,
joutui etsimään itseään ja vastauksia.
Arvaja oli johtaja, joka ei peitellyt omia
varjojaan, eikä odottanut, että hänen alaisensa
eivät syyllistyisi tähän epäluonnolliseen tapaan
käsitellä hyviä ja huonoja asioita. Asiat pitää
tuoda päivän valoon, ne pitää kohdata – vain
sillä tavalla elämä elää.
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Näin on Arvaja julistanut. Hän on oppinut
tunnustamaan vaimolleen aamuvarhain rakkauttaan. Lapsenlapsiaan hän haalaa ja antaa
rakkauden virrata ilman, että sitä pitää ansaita.
Katulähetystyössä asiakkaita kuunnellessa lähes kaikille on yhteistä, että he eivät ole saaneet
lapsuudessa tarpeeksi rakkautta ja hyväksyntää,
eikä normaaliin perheen mallia, eikä mahdollisuutta ilmaista tunteitaan tai yleensäkään tuntea
erilaisia tunteita.
- Mutta kuten omaa lapsuuden taustaa peilaten sanoin, uudistuminen on mahdollista.
Kunhan ensin löytää omien kasvojen piirteet
peilistä, ottaa Jumalan rakkauden vastaan ja
antaa sen rakkauden koskettaa sydäntä, Arvaja
tiivistää.

Tiedottajasta toimijaksi
Erkki Arvaja toimi Kaupunkiseurakunnan
tiedottajana 26 vuotta ennen kuin siirtyi uusiin
haasteisiin.
Minun henkilökohtainen työnäkyni on vahvasti Raamatussa. Raamatun sanomaa. Jumalan
rakkauden totista kosketusta, pitää välittää ja
kertoa mahdollisimman paljon.
- Hieman mutkia suoristaen, ihmisen pienuuden unohtaen, erilaiset ihmiset voivat tämän
todellisen rakkauden viestin äärellä kerätä
voimansa ja lähteä liikkeelle, Arvaja innostuu.

Erkki Arvajan mukaan Jyuväskyälän Katulähetyksen yhteinen työnäky on vahva.
Eläkkeelle hän jäi vuoden 2014 alusta.
Katulähetyksen päihdeongelmaisissakin yhä
enemmän on apua ja elämänsisältöä etsimässä
huumeongelmaisia ja naisia tulevan uuden
elämän kantajia ja äitejä.
Samalla kertaa Katulähetystyön vastuu on
vahvistumassa myös uuteen suuntaan. Kolmannen sektorin palvelusta on tullut tärkeä
osa yhteiskunnallista turvaverkkoa.
Tuotetaan palveluja, joita tarvitaan koko ajan
lisää. Vastataan huutoihin, joissa on koko ajan
kovempi ja monisäikeisempi ääni.

Neuvojasta kohtaajaksi
Normaalissa avioliitossa pitäisi olla 26 verkostosuhdetta. Katulähetyksen tukiasunnoissa
on henkilöitä, joilla katulähetyksen työntekijät
ovat ainoita kontakteja päivittäin. Muut kontaktit ovat ryyppy- ja huumeporukoissa.

Työmme alkaa siitä, kun kohdataan ihminen,
kuunnellaan, ollaan läsnä ja ymmärretään häntä. Kevennetään hänen arkea.
Yhdistyksemme alkuvaiheessa päihdeongelmaisia kohdattiin kaatopaikoilla ja kadulla,
nyt heitä kohdataan tukiasunnoissa. Ja heille
annetaan tukea ja apua, jotta oman elämän
hallinta säilyy.
Onhan se ison rukouksen kokoinen pyyntö
jokapäiväinen rukous muistaa, että Jumalan
rakkaus voi koota, voi parantaa ja muuttaa
kenet tahansa. Antakaamme tämän rakkauden
kiertää tänään ja huomenna, Erkki Arvaja
sanoo.
Käsi koskettaen asfalttia elämän karheudessa.
Issu Huovinen
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