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Iankaikkisen elämän veden lähde

”Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian 
kaupunkiin. Se on lähellä sitä maa-aluetta, 
jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, 
ja    siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli 
matkasta väsynyt, hän istui kaivolle. Oli noin 
kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli 
ammentamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: 
”Anna minulle juotavaa.” Samarialainen nainen 
sanoi hänelle: ”Kuinka sinä joka olet, voit pyy-
tää juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?” 
Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa.  
Jeesus vastasi hänelle: ”Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo 
sinulle: ’Anna minulle juotavaa’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi 
sinulle elävää vettä.” Nainen sanoi Jeesukselle: ”Herra, eihän sinulla ole 
edes ammennusastiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sitten saisit sitä elävää vet-
tä? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän 
kaivon? Hän joi siitä itse, samoin hänen poikansa ja karjansa.” Joh.4:5-12

Pelkäämme varjoja ja uskomme peilikuviin

Oli erittäin kuuma kesäinen iltapäivä. Meiltä kaverin kanssa oli juomiset 
loppu ja piti saada lisää. Rahaa ei ollut niin paljon, että olisimme saaneet 
automaatista, joten piti lähteä kaupungin keskustassa olevasta pankista 
hakemaan. Meille tuli kiire, jotta ehtisimme ennen pankin sulkemista. 
Kummankaan kunto ei ollut hyvä. Matkaa oli jokunen kilometri. Pää-
simme hikisinä ja uupuneina pankin ovelle, mutta se oli kiinni: myöhäs-
tyimme. Huomasimme ikkunasta, että sisällä oli mies asioimassa tiskillä. 
Jäimme odottamaan, että tuo mies tulee pankista ulos, jolloin  menemme 
samalla ovenaukaisulla sisään ja saamme nostettua vähäiset rahat. Niillä 
oli aikomus ostaa sen hetkiseen elämäntilanteeseemme niin ”tarpeellista 
elämän vettä”. Viimein mies lähti liikkeelle. Suuntasimme katseemme ja 
askeleemme pankin ovelle ja odotimme oven avautuvan. Mies ei tullutkaan 
ovelle, vaan häipyi jonnekin. Katsoimme ympärillemme ja näimme miehen 
kävelevän jäätelö kädessään. Takanamme oli jäätelökioski, jossa mies oli 
ollut asioimassa. Pankin ikkunasta näkyi hänen peilikuvansa takaapäin 

Puheenjohtajalta
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aivan kuin hän olisi ollut pankissa. Sen peilikuvan myötä mureni toivomme 
juomisistamme, ei ollut ammennusastiaakaan. Tuolloin ei tullut mieleemme, 
että se onkin ”kuoleman lähteen vettä”, jota juotuamme teemme vääriä 
valintoja ja tekoja, joista itsemme lisäksi kärsivät myös lähimmäisemme.

Jeesus vastasi hänelle: ”Jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen ja-
noiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota minä annan, sille ei tule ikinä jano. 
Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaik-
kiseen elämään.” Nainen sanoi: ”Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun 
tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa.” Joh.4:13-15. 
”Tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. 
Ei kai hän vain ole Kristus?” Niin ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat 
Jeesuksen luo. Joh.4: 29-30

    
  
Pekka Arposuo
puheenjohtaja
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kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Nainen sanoi: ”Herra, anna minulle 
sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä am-
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      Rovaniemen Kesäpäivillä messussa su 11.8. siunattavat 
   uudet vapaaehtoiset katulähetystyöntekijät ilmoitetaan 
   4.8. mennessä osoitteeseen: pekka.arposuo@gmail.com. 

Elämän lähteelle 
Ensi kesän valtakunnallisilla katulähetyspäivillä kokoonnutaan Elämän 
lähteelle. Juhlien teema saa nimensä professori Lennart Segerstrålen 
maalaamasta Rovaniemen kirkon alttarifreskosta ”Elämän lähde”. 
 

Huikea freskomme kuvaa ihmissydämen taistelua yhtäältä hyvien ja 
elämää suojaavien ja toisaalta elämää tuhoavien voimien myllerryk-
sissä. Elämän lähteestä virtaavat kaikkinaiset hyvyyden voimat, jotka 
uudistaen ohjaavat arjen elämää. Elämän lähteelle selkänsä kääntävät 
ovat vaarassa joutua hallitsemattomien voimien riepoteltaviksi.  
 

Freskon keskellä on kuoleman ja kaiken pahan voittanut Kristus, jonka 
hahmo heijastuu lähteestä. Sille polvistuvat ammentavat voimaa ja 
jatkavat matkaa elämän taisteluihin. 
  

Elämä on merkillinen matka, jossa kaikki kulkijat joutuvat sisäisten 
taistelujen tielle. Siellä onnistutaan, siellä kompuroidaan, siellä 
janotaan tarkoitusta, iloa ja rauhaa. Ja lukemattomat ovat löytäneet 
taisteluihinsa avun ja kaipuuseensa vastauksen.  
 

Jeesus itse sanoo: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja 
juokoon! Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän 
veden virrat”. (Joh. 7) 
 

Tervetuloa Elämän lähteen -juhlille Rovaniemelle. Siunatkoon hyvä Ju-
mala matkaasi ja elämääsi Elämän lähteen virvoittavalla vedellä.  
 
       
 

Kari Yliräisänen 
Yliräisäsen kuva tälle sivulle    kirkkoherra 
 
 

 
 
 

KOKOUSKUTSU    
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Rovaniemellä lauantaina 10.8.2019 kello 13. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  
MUISTATHAN ÄÄNESTYSVALTAKIRJAN! 
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Elämän lähteelle

Ensi kesän valtakunnallisilla katulähetyspäi-
villä kokoonnutaan Elämän lähteelle. Juhlien 
teema saa nimensä professori Lennart Se-
gerstrålen maalaamasta Rovaniemen kirkon 
alttarifreskosta ”Elämän lähde”.

Huikea freskomme kuvaa ihmissydämen 
taistelua yhtäältä hyvien ja elämää suojaavien 
ja toisaalta elämää tuhoavien voimien myller-
ryksissä. Elämän lähteestä virtaavat kaikkinaiset 
hyvyyden voimat, jotka uudistaen ohjaavat 
arjen elämää. Elämän lähteelle selkänsä kääntävät ovat vaarassa joutua 
hallitsemattomien voimien riepoteltaviksi. 

Freskon keskellä on kuoleman ja kaiken pahan voittanut Kristus, jonka 
hahmo heijastuu lähteestä. Sille polvistuvat ammentavat voimaa ja jatkavat 
matkaa elämän taisteluihin.

 
Elämä on merkillinen matka, jossa kaikki kulkijat joutuvat sisäisten 

taistelujen tielle. Siellä onnistutaan, siellä kompuroidaan, siellä janotaan 
tarkoitusta, iloa ja rauhaa. Ja lukemattomat ovat löytäneet taisteluihinsa 
avun ja kaipuuseensa vastauksen. 

Jeesus itse sanoo: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juo-
koon! Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden 
virrat”. (Joh. 7)

Tervetuloa Elämän lähteen -juhlille Rovaniemelle. Siunatkoon hyvä Jumala 
matkaasi ja elämääsi Elämän lähteen virvoittavalla vedellä. 

Kari Yliräisänen
kirkkoherra
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Tervetuloa Rovaniemelle - arktiseen pääkaupunkiin!

Rovaniemen kaupungilla on ilo ja kunnia toivot-
taa vuoden 2019 Katulähetysliitto ry;n valtakun-
nalliset kesäpäivät tervetulleiksi Rovaniemelle 
napapiirin tuntumaan intensiivisen kesän kes-
kelle! Rovaniemi on vahvasti kasvava kaupunki, 
jota profiloi olennaisesti kansainvälinen matkailu, 
erinomainen luontoympäristö, talviurheilu, hyvä 
koulutuksellinen ja kaupallinen tarjonta. 

Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen seura-
kunnan yhteistyö on monimuotoista ja toimivaa. 
Molempien tehtävänä on  huolehtia asukkaiden 
hyvinvoinnista eri tavoin. Yhteinen sektori on erityisesti sosiaalipalvelut, joissa 
työtä jaetaan niin erityisryhmien, ikäihmisten kuin lasten ja nuorten parissa. 
Virallista työtä täydentää Rovaniemellä laaja vapaaehtoistoiminta, josta olemme 
erityisen kiitollisia. 

Katulähetystyö päihde- ja kriminaali-asioissa on äärimmäisen tärkeää yhteiskun-
nalle. Se kohtaa usein kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt, joilla ei 
itsellään ole enää voimia selviytyä omaehtoisesti ongelmistaan. Lähimmäisen-
rakkaus on katulähetystyön olennaisin sisältö. 

Kesäpäivät Rovaniemellä antavat katulähetyksessä työtä tekeville hyvän hen-
gähdystauon virkistäytymiseen, verkostoitumiseen ja rentoon yhdessäoloon. 
Rovaniemellä voi kokea erilaisia elämyksiä, joiden avulla voi kerätä voimia ja 
vahvuutta jatkaa vaativaa työtä tulevaisuudessa. Haluan osaltani kiittää kaikkia 
katulähetystyössä mukana olevia ympäri Suomen panoksestaan yhteiseen hy-
vään! Viihtykää ja nauttikaa yhdessäolosta elokuisessa arktisessa pääkaupungissa!
  

Esko Lotvonen
kaupunginjohtaja



7

Jo vain, tule napapiirille! 

ELÄMÄN LÄHTEELLÄ - KATULÄHETYKSEN 
VALTAKUNNALLISET KESÄPÄIVÄT 
ROVANIEMELLÄ 9.-11.8.2019

PERJANTAI 9.8.2019

12:00 Soppatykki Lordinaukiolla – kutsu osallistua kesäjuhlille
      •  Maksuton keittolounas, kaikille avoin tilaisuus

13:00 Ilmoittautuminen aukeaa seurakuntakeskuksessa

15:00 Päivien avaus, seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B 
      •  Rovaniemen seurakunnan tervehdys, Kirkkoherra Kari Yliräisänen
      •  Suomen Katulähetysliiton tervehdys, puheenjohtaja Pekka Arposuo 
      •  Rovaniemen kaupungin tervehdys, perusturvan toimialajohtaja 
          Markus Hemmilä
      •  Musiikkiesitys. runoja, Rovaniemen katulähetystoimikunnan 
          pj. Sirpa Vanhahanni-Haji
      •  Rovaniemen seurakunnan katulähetyksen tervehdys, 
          erityisdiakoni Antti Härö
      •  Juonto johtava diakoni Markku Kukkonen ja erityisdiakoni Antti Härö

17:00 Päivällinen seurakuntakeskus, seurakuntasali
      •  Päivällinen osallistumismaksun maksaneille

19:00 Sanan ja rukouksen ilta, Rovaniemen kirkko
      •  Illassa mukana: linja-autonkuljettaja evp. Esko Palovaara, 
          toimitusjohtaja,  eläk. Pekka Ruokanen, pastori Jukka Jämsén, 
          pastori Heini Kesti ja johtava diakoni Markku Kukkonen
       •  Tilaisuuden jälkeen rukouspalvelijat paikalla; mahdollisuus yhdessä 
          rukoilla tai pyytää esirukousta

20:30 Linja-autokuljetus Norvajärvellä majoittuville lähtee kirkon parkis-
ta. Norvajärvellä on oma iltapala.  Muualla kuin Norvajärvellä majoittuville 
iltapala on seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa.

Kesäpäivät Rovaniemellä



8

Kesäpäivät Rovaniemellä

LAUANTAI 10.8.2019

       •  AAMUPALAT MAJOITUSPAIKOISSA

8:15 Norvajärvellä majoittuville linja-autokuljetus keskustaan

9:00 Raamattutunti ”kuunteleva rukous”, pastori Jukka Jämsén, seura-
kuntakeskus

10:15 Retki Napapiirille. 
Lähtö kirkon parkkipaikalta Vapaudentien puolella. Vapaamuotoinen tutus-
tuminen Napapiirillä mm. joulupukkiin, joulumuseoon ja muihin Napapiirin 
paikkoihin. Retkelle ilmoittautuminen ilmoittautumisen yhteydessä.
Vaihtoehtoisesti voi itse käydä tutustumassa esimerkiksi Arktikumissa, Pöyk-
kölän kotiseutumuseossa, Savotta-museossa tai Rovaniemen taidemuseossa 
(Korundi). Kohteiden esitteitä ilmoittautumisen yhteydessä. Rovaniemen Päi-
väkeskus toivottaa myös päiville osallistuvat tervetulleeksi tutustumaan heidän 
tiloihin ja toimintaan.

12:00 Lounas seurakuntakeskuksessa, seurakuntasalissa

13:00 Suomen Katulähetysliitto ry:n vuosikokous seurakuntakeskus, 
seurakuntasali

n. 14:00 – 14:30 Kahvit, kun kokous loppuu. Seurakuntakeskus, 
seurakuntasali

15:00 Kaksi Kristuksen kirjettä, seurakuntakeskus, seurakuntasali
      •  Jani ”Katupaimen” Liukkonen, ”Ihminen näkee ulkokuoren, mutta 
          Jumala näkee sydämen”
      •  Kokemuksellinen päihdetoipuja Arto Pasanen: ”Päihdemaailman 
          arvot versus Lutherin arvot”
      •  Tervehdykset eri paikkakunnilta, juontaja erityisdiakoni Antti Härö

17:00 Päivällinen, seurakuntakeskus, seurakuntasali
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Kesäpäivät Rovaniemellä

18:30 ”Keskiyön auringon maa” - konsertti Rovaniemen kirkossa
      •  Saila Ruotsala, laulu, kitara, lyömäsoittimet
      •  Lasse Heikkilä, laulu, kitara, lyömäsoittimet, ym.

20:30 Linja-autokuljetus Norvajärvellä majoittuville lähtee kirkon parkista. 
Norvajärvellä on oma iltapala.  Muualla majoittuville iltapala on seurakun-
takeskuksen seurakuntasalissa.

SUNNUNTAI 11.8.2019

      •  AAMUPALAT MAJOITUSPAIKOISSA

9:00 Norvajärvellä majoittuville linja-autokuljetus kirkolle 
(tavarat mukaan)

10:00 MESSU ROVANIEMEN KIRKOSSA
 Liturgina kirkkoherra Kari Yliräisänen
 Saarna pastori Jukka Jämsén
 Katulähetystyön vapaaehtoisten työhön siunaaminen

11:30 Lounas, seurakuntakeskus, seurakuntasali
      •  Messuun osallistuville kirkkokahvit ovat kirkon kryptassa
      •  Katulähetyspäiville osallistuville lounas on seurakuntakeskuksessa, 
          seurakuntasali 

13:00 Päätösjuhla, seurakuntakeskus, seurakuntasali
      •  Puheenjohtaja Pekka Arposuo, erityisdiakoni Antti Härö 
      •  Katulähetystyöhön siunattujen kukitus, viestikapulan vaihto
      •  Päätöshartaus johtava diakoni Markku Kukkonen
      •  Päätösvirsi 339
      •  Kahvit (n. klo 14)
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VARSINAINEN TOIMINTA
RENGASLEHTI
TUOTOT

3001 Rengaslehden myynti 468,00 3 700,00 1 209,00
3002 Rengaslehden myynti srk/ry 1 754,40 0,00 1 886,40

TUOTOT 2 222,40 3 700,00 3 095,40
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
3011 Työkorvaukset -300,00 -300,00 -270,00

MUUT KULUT
3020 Rengaslehden painatus ja

postitus
-4 935,01 -5 200,00 -3 817,32

3030 Postikulut 0,00 -180,00 -311,07
3040 Toimisto- ja kopiokulut 0,00 -50,00 0,00

MUUT KULUT -4 935,01 -5 430,00 -4 128,39
KULUT -5 235,01 -5 730,00 -4 398,39

RENGASLEHTI -3 012,61 -2 030,00 -1 302,99
HALLINTO
KULUT
MUUT KULUT
3120 Hallituksen kokouskulut -578,50 -300,00 -438,00
3124 Km-korvaukset -1 610,50 -3 000,00 -2 560,35
3126 Hallituksen matkakulut -224,08 -500,00 -345,80
3127 Muut matkakulut -73,00 0,00 0,00
3128 Kesä- ja talvip. kulut 0,00 -3 000,00 -969,41
3129 Kesä- ja talvipäivien tarjoilu

ja majoitus
-2 675,05 0,00 -2 876,10

3130 Postikulut 0,00 -50,00 -6,05
3131 Puhelin- ja nettikulut 0,00 -30,00 0,00
3132 Pankkikulut -204,18 -160,00 -190,94
3140 Toimistokulut 0,00 -30,00 0,00
3141 Kotisivut -48,00 -80,00 -48,00
3145 Kirjanpito -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00
3146 Tilintarkastus -195,00 -210,00 -195,00
3172 Koulutus 0,00 -1 000,00 0,00
3182 Huomionosoitukset, lahjat -448,65 -500,00 -713,60
3185 Jäsenmaksut -110,00 -110,00 -110,00
3190 Muut kulut 0,00 -100,00 -209,00

MUUT KULUT -7 166,96 -10 070,00 -9 662,25
KULUT -7 166,96 -10 070,00 -9 662,25

HALLINTO -7 166,96 -10 070,00 -9 662,25
VARSINAINEN TOIMINTA -10 179,57 -12 100,00 -10 965,24

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -10 179,57 -12 100,00 -10 965,24

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -10 179,57 -12 100,00 -10 965,24
VARAINHANKINTA
TUOTOT

5000 Jäsenmaksut, hlö-jäsenet 400,00 250,00 340,00
5001 Jäsenmaksut, yhdistys 1 900,00 2 000,00 1 900,00
5010 Jäsenmerkit 10,00 0,00 20,00
5030 Lahjoitukset 260,00 0,00 0,00
5040 Kolehdit 0,00 1 800,00 1 587,55

TUOTOT 2 570,00 4 050,00 3 847,55
KULUT

5110 Merkkien hankinta -14,40 0,00 -17,60
VARAINHANKINTA 2 555,60 4 050,00 3 829,95

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -7 623,97 -8 050,00 -7 135,29
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
MUUT TUOTOT
KORKOTUOTOT

6010 Korkotuotot 24,00 50,00 24,01

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -7 599,97 -8 000,00 -7 111,28

OMATOIMINEN
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-7 599,97 -8 000,00 -7 111,28

YLEISAVUSTUKSET

Tilitoimisto A-M Koivisto Tuloslaskelma, 2018
EmCe 2018 (7.18.11) SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY EUR

13:42 08.01.2019 Sivu 1

Toteutunut
01.01.2018
31.12.2018

Budjetti
01.01.2018
31.12.2018

Toteutunut
01.01.2017
31.12.2017

8000 Yleisavustukset 8 500,00 8 000,00 12 000,00

TILIKAUDEN TULOS 900,03 0,00 4 888,72

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 900,03 0,00 4 888,72

Tilitoimisto A-M Koivisto Tuloslaskelma, 2018
EmCe 2018 (7.18.11) SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY EUR

13:42 08.01.2019 Sivu 2

Toteutunut
01.01.2018
31.12.2018

Budjetti
01.01.2018
31.12.2018

Toteutunut
01.01.2017
31.12.2017
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1VASTAAVAAVASTAAVAA
10PYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVAT

140SIJOITUKSETSIJOITUKSET
OSAKKEET JA OSUUDET
1470 Muut sijoitukset 1 681,88 1 681,88

OSAKKEET JA OSUUDET 1 681,88 1 681,88
SIJOITUKSET 1 681,88 1 681,88

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 681,88 1 681,88

15VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT
150VAIHTO-OMAISUUSVAIHTO-OMAISUUS
MUU VAIHTO-OMAISUUS
1540 Muu vaihto-omaisuus 1 540,00 1 554,40

MUU VAIHTO-OMAISUUS 1 540,00 1 554,40
VAIHTO-OMAISUUS 1 540,00 1 554,40
170LYHYTAISIASET SAAMISETLYHYTAISIASET SAAMISET
SIIRTOSAAMISET
1800 Siirtosaamiset 0,00 12 054,00

SIIRTOSAAMISET 0,00 12 054,00
MUUT ARVOPAPERIT
1891 Op-maltillinen 8 000,00 6 200,00

MUUT ARVOPAPERIT 8 000,00 6 200,00
LYHYTAISIASET SAAMISET 8 000,00 18 254,00
190RAHAT JA PANKKISAAMISETRAHAT JA PANKKISAAMISET

1910 Pankkitili OP FI18 5710
8320 0766 75

26 420,58 16 720,97
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RAHAT JA PANKKISAAMISET 35 895,91 26 182,30

VAIHTUVAT VASTAAVAT 45 435,91 45 990,70

VASTAAVAA 47 117,79 47 672,58
2VASTATTAVAAVASTATTAVAA
20OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

207EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO)EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO
(TAPPIO)

2070 Edell. tilikausien voitto
(tappio)

46 095,73 41 207,01

EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO
(TAPPIO)

46 095,73 41 207,01

208TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
2080 Tilikauden voitto/tappio 900,03 4 888,72

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 900,03 4 888,72
OMA PÄÄOMA 46 995,76 46 095,73

25VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA
270LYHYTAIKAINENLYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT
2760 Ostovelat 62,00 1 516,85

OSTOVELAT 62,00 1 516,85
SAADUT ENNAKOT
2860 Saadut ennakot 60,00 60,00

SAADUT ENNAKOT 60,00 60,00
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT
2920 Verotili 0,03 0,00

MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 0,03 0,00
LYHYTAIKAINEN 122,03 1 576,85

VIERAS PÄÄOMA 122,03 1 576,85

VASTATTAVAA 47 117,79 47 672,58

Tilitoimisto A-M Koivisto Tase, 2018
EmCe 2018 (7.18.11) SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY EUR

14:35 08.01.2019 Sivu 1

Toteutunut
31.12.2018

Toteutunut
31.12.2017
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    SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY (SKLL) 
   FINLANS GATUMISSIONS FÖRBUNDET RF (FGMF) 

 

   TOIMINTAKERTOMUS 2018 

74. TOIMINTAVUOSI 
 
 
TOIMINNAN TARKOITUS 
 
Liiton 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. 2018 
 
Anjalankosken Katulähetys  
Etelä-Savon vapautuvien tuki ry 
Forssan ev.lut seurakunta  
Hangon Katulähetys ry 
Heinolan seurakunta 
Helsingin Lähetysseurakunta 
Huittisten srk/diakoniatyö  
Hämeenlinna-Vanajan srk/diakoniakeskus Hämeenlinna eroilmoitus 14.5.2018 
Imatran Katulähetys ry 
Jyväskylän Katulähetys ry  
Kajaanin srk/Diak.tmsto/ Tukias.yhd.  
Kodittomien Tuki ry  
Kokkolan srk-yhtymä/Päihde ja kriminaalityö, katulähetys  
Kouvolan Helluntaiseurakunta  
Kuopion Katulähetys  
Laitilan seurakunta/Diakoniatoimisto 
Lahden seurakunta  
Lappeenrannan Katulähetys ry  
Malmin Saalem Lähetys  
Oulun Srk-yhtymä/Tukikoti ry 
Porin srk-yhtymä/srk-palvelut  
Porvoon srk-yht.- Nuoriso-ja KL-yhd.  
Rauman seurakunta/diakoniatyö 
Rovaniemen seurakunta  
Sastamalan seurakunta  
Savonlinnan srk eroilmoitus 7.5.2018 
Seinäjoen Seurakunta 
Tampereen Katulähetys ry  
Turun ja Kaarinan Srk.yhtymä  
Turun Katulähetys ry 
Työterapinen yhdistys ry eroilmoitus 24.4.2018  
Vaasan srk.yht./Tukiasunto ry   
Vivo ry  
Äänekosken Katulähetys ry 
 
 
Jäsenyhdistysten- ja seurakuntien keskeisiä toimintamuotoja ovat erilaiset hengelliset tilaisuudet, kirkkopyhät, 
sielunhoito, päiväkeskustoiminta, vankilavierailut, kirpputoritoiminta, ruoanjakelu, asuntolatoiminta, 
maahanmuuttajatyö sekä henkilökohtainen tuki ja neuvonta. Huomattava osa työstä on tapahtunut 
vapaaehtoistyönä ja osa viranhaltijoiden toimesta. Talvi- ja kesäpäivillä siunataan uudet, vähintään vuoden 
mukana olleet, vapaaehtoistyöntekijät. 

HENKILÖ- JA KANNATTAJAJÄSENET  
 
Henkilöjäseniä on 30 ja muutama kannattajajäsen. 
 
HALLINTO 
 
Hallitus v.2018 
Varsin. jäsenet:  Henk.koht. varajäsen 
 
Jäsenet: Varsinainen jäsen Henk.koht. varajäsen 
Pekka Arposuo pj. (4)   2018   
Petri Laitinen (3)   2016-2018  Pentti Ruotsalainen (4) 
Alli Pettersson (2) 2016-2018  Tiina Laukkanen (4) 
Kauko Laaksamo vpj. (3)  2017-2019  Ilkka Vasalampi (1) 
Sinikka Vilen  (2)   2017-2019 Erja Kahl-Huhtamäki (0)    
Inger Eronen (2)   2018-2020   Pentti Latvala (2) 
Juha Willman (4)  2018-2020  Pertti Ahokas (0) 
 
X) Suluissa  osallistumiskerrat      
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Talvi- ja kesäpäivien yhteydessä sekä kerran keväällä 
Laitilassa ja syksyllä Tampereella. 
 
 
TALOUDENHOITO 
 
Liiton tilejä on toimintavuoden aikana hoitanut Tilitoimisto A-M Koivisto Ky Turusta, kirjanpitäjänä on toiminut 
Anne-Maija Koivisto.  
 
Liiton rahoitus on koostunut eri seurakuntien keräämistä kolehdeista ja jäsenjärjestöjen sekä -seurakuntien 
suorittamista jäsenmaksuista.  Kirkkohallitus myönsi kuluneelle vuodelle avustusta 8 500 euroa lähinnä 
jäsenistön koulutus- ja liiton toiminnan kehittämiskulujen tukemiseen.  
 
Toiminnantarkastajana v. 2018 on toiminut Erja Moisio Jyväskylästä ja varatoiminnantarkastajana Marja-
Leena Sivuranta Turusta. 
 
 
TOIMINTA 
    
Valtakunnalliset talvi- ja kesäpäivät: 
 
Talvipäivät pidettiin Jyväskylässä 2.-4.2.2018. Päivien teemana oli ”Muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta." Room.12:2 
Kesäpäivät pidettiin Kokkolassa 10.-12.8.2018. Päivien teemana oli ”Kuljetko silmät ristissä?” 
 
Suomen katulähetysliiton vuosikokous pidettiin Kokkolassa.    
                                           
 
TIEDOTUS  
 
Liiton julkaiseman Rengas-lehden ilmestymisvuosi oli 72.  Lehti on kristillissosiaalinen päihde-, kriminaali-
ja katulähetystyön julkaisu, joka on liiton jäsen- ja tiedotuskanava.   
Lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuoden aikana. 
 
Kuluneena vuonna Rengas-lehden toimituskuntaan kuuluivat: 
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Yläsalista Yrjänään ja takaisin

Tieto toimipaikan muutoksesta oli tavoittanut 
hyvin asiakkaat, jotka löysivät heti maanantaina 
tiensä Yrjänään. Osoitteen muutos vaikutti jon-
kin verran myös asiakkaisiin: joitakin vanhoja 
jäi pois ja uusia tuli tilalle. Asiakasmäärä kas-
voi selvästi jo keväällä 2018 Pelastusarmeijan 
palvelukeskuksen suljettua ovensa. Toiminta 
sopeutui nopeasti uusiin tiloihin, jotka tarjo-
sivat myös joitakin etuja. Jakelu toimi yhdessä 
tasossa, ja jono saatiin kulkemaan salin lävitse 
sujuvasti. Myös maksuttomia pysäköintipaik-
koja löytyi kadun varresta. Yhteistyö sujui 
erinomaisesti srk-yhtymän kanssa ja toimintamme täydensi Martin srk:n dia-
koniatyötä.

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.    Kotisivu: www.katulahetysliitto.org 
 
 
KOULUTUS 
 
Talvi- ja kesäpäivien yhteydessä on pidetty erilaisia luentoja. Päiville osallistujilla on ollut mahdollisuus saada 
vertaistukea jakaessaan omia kokemuksiaan ja ongelmiaan muiden päiville osallistuvien kanssa. 
 
 
EU-RUOKA-APU 
 
Maaseutuviraston ruokamarkkinayksikkö on vahvistanut 12.8 2016 Suomen Katulähetysliitto ry:n 
vähävaraisten avun toimenpideohjelman mukaiseksi kumppaniorganisaatioksi vuosille 2017-2020.     
Ruoka-avun hoitajana toimi Jouko Alakopsa Turusta. Ruoka-avun hoitajana Joukon jälkeen jatkaa Juha 
Willman Kuopiosta. 
 
v. 2018 Ruoka-aputoimintaan ovat osallistuneet:                                                                                                               
 
1. Hangon Katulähetys ry 
2. Turun Katulähetys ry 
3.  Rauman seudun katulähetys ry 
4.  Kouvolan Helluntaiseurakunta 
5.  Anjalankosken Katulähetys ry 
 
 
EDUSTUKSET 
 
1. Takuusäätiön valtuuskunta, Helsinki.   
    Edustajat vv. 2017-2019 Sinikka Vilén, Tampere ja varajäsenenä Kauko Laaksamo, Hanko. 
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Entisestään pidentyneet leipäjonot eivät aiheuttaneet häiriötä ympäristölle, vaan 
tilaa riitti sekä jonottajille että kadun kulkijoille. Syksyllä aloitettiin kouluruokailut 
normaaliin tapaan, ja leipäjonot saavuttivat uusia ennätyksiä: joulukuussa kävi-
jöitä oli 284 ja viikkotasolla saavutettiin 750 asiakkaan rajapyykki. Elintarvikkeita 
jaettiin arviolta yli 31 000 asiakkaalle vuoden 2018 aikana (perheenjäsenet eivät 
ole luvussa mukana). EU:n elintarviketukea ei otettu 2018 tilojen puutteen 
vuoksi; vain vanhat varastot jaettiin loppuun kesällä. Katulähetyksessä pohdittiin 
myös sitä mahdollisuutta, että toiminta olisi jäänyt Yrjänään. Rajoitteiksi tulivat 
keittiön pienuus ja ilmanvaihdon puute sekä lähitulevaisuudessa häämöttävä 
linjasaneeraus. Tila havaittiin myös kylmäksi talvipakkasilla. 

Yläsalin linjasaneeraus valmistui siltä osin, että paluumuutto voitiin tehdä 2.- 
3.1. samalla tavalla ilman häiriötä elintarvikejakeluun. Muutto sujui hienosti ja 
torstaina järjesteltiin tavaroita paikoilleen sähkömiehen viimeistellessä omia 
töitään. Erityisesti vapaaehtoisten uurastaminen itseään säästämättä mahdollisti 
muuton ja voidaan sanoa, että Herra oli kanssamme ja siunasi nämä vaiheet. 
Elintarvike-jakelu on jatkunut 4.1. lähtien jälleen Yläsalissa, jossa kaappitila ja 
salin tila on hieman pienentynyt linjasaneerauksen jäljiltä. Yläsali on tuntunut 
kotoisammalta ahtaudesta huolimatta. Kirpputori pidettiin auki Läntisellä 
kadulla syyskuun alkupäiviin saakka, jolloin linjasaneeraus alkoi alakerrassa.
 
Kesän aikana tyhjennettiin alennusmyynneillä kirpputoriamme ja loput tavarat 
pakattiin odottamaan saneerauksen valmistumista. Toimiston väistötila löy-
tyi Karderoopista, diakoniakeskuksen vaatevarastosta. Kirpputorin saimme 
avattua 1.2. vaikka vastoinkäymisiä tuli 24.1. vesivahingon muodossa. Tällöin 
kirpputorin takatilat kastuivat. Myös toimiston muutto takaisin onnistui 31.1.

Uudelleen avatun kirpputorin ovat asiakkaat ottaneet hyvin vastaan. Suunnitte-
luvirheitä paljastui linjasaneerauksesta myös urakan vastaanottamisen jälkeen. 
Yläsalin wc:n lattiakaivojen asennukset ovat vielä maaliskuun puolivälissä pahasti 
kesken. Yläsalin kiinteistön vastikkeet ovat vesimaksuineen 3.000 € luokkaa 
kuukaudessa, mikä tuo haastetta taloudelle. Saamme uskoa, että rahat riittävät 
siihen asti, kuin on tarkoituskin. Toiminta on mahdollista vain sitoutuneiden 
vapaaehtoistyöntekijöiden uhrautuvalla työllä. Toimintapäivä muodostuu n. 15-
20 vapaaehtoisen yhteistyöstä, jossa jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä. 

Saimme pitää 28.2. työyhteisöpäivän, jossa keskustelimme katulähetyksen 
toiminnasta yhteisen aterian äärellä. Työn ytimessä nähtiin olevan sanoma 
Jeesuksesta, jota ilman työltä putoaisi pohja pois. Kiitos Jeesukselle, joka on 
siunannut toimintaamme tähän asti.
  
Jukka Silvola 
toiminnanjohtaja, Turun Katulähetys 
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JYVÄSKYLÄSTÄ:      Julkaistu aiemmin Rengas-lehdessä 4/1977

Jyväskylän Katulähetysystävät järjesti koulutusseminaarin työstä vastuussaole-
ville jäsenilleen 12.11. 1977. Luennoitsijoina olivat mm. Vilho Närhi ja Erkki 
Kiviranta. Avustajina yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri, ym. 
Vilho Närhi alusti keskustelun aiheesta: “Mitä on katulähetys?”
– “Tullessani Jyväskylään, tulin torin kautta. Se on ikäänkuin kala-apaja. Sinne 
miehet tulevat toisiaan tapaamaan, keskustelemaan ja uutisia kuulemaan. Heillä 
on aikaa. Eikö sielläkin joku voisi tehdä katulähetystyötä. Ilman virallisuutta. 
Voisi alkaa puhua vaikka kirkollisveroista, kyllä keskustelua syntyisi. Keskuste-
lun voisi siitä johtaa eteenpäin: mitä kirkko tekee verovaroillaan, mihin kirkon 
työ tähtää..

Katulähetystyö on kalastamista, on mentävä sinne, missä kala liikkuu. Työ ei 
voi kuitenkaan olla irrallista seurakunnasta, sen täytyy tukeutua seurakuntaan, 
muuten se ei kestä. – Ihmisen kohtaamista ei tarvitse jännittää; ihmiset annetaan 
meille, jotta voisimme olla heille avuksi.” Erkki Kiviranta kertoi sielunhoidon 
merkityksestä ja menettelytavoista. – “Voidakseen toimia sielunhoitajana on 
edellytyksenä kolme pääasiaa: a) häneen pitää luottaa, b) hänellä on oltava aikaa, 
c) on oltava kiinnostusta ihmiseen. 
Sielunhoitajan on osattava eläytyä autettavan kanssa samalle tasolle, ei ylä-
puolelle. Kuuntelemisen taito on ratkaisevaa, on osattava kuunnella silloinkin, 
kun tekisi mieli tuoda esille omia näkökantoja ja neuvoja. Eikä kuuntelu saa 
kuitenkaan jäädä passiiviseksi. Sielunhoitajan etuoikeutena on julistaa katuvalle 
synninpäästö Jeesuksen nimessä. – Hoidettavaa ei saa jättää yksin, hän tarvitsee 
seurakunnan tukea. Siksi jokaiselle olisi saatava oma paikkansa jonkin pienryh-
män yhtenä jäsenenä. Uskoontullut on johdettava Sanaan kiinni niin, että hän 
myöskin yksin ollessaan saa Sanasta voimaa.”
Eräänä aiheena oli:”Miten puhun ja todistan.” Vilho Närhi mainitsi mm. – 
“Tärkeintä on, mitä puhun ja siksi on pysyttävä kiinni Jumalan Sanassa. Oma 
todistus on sytyttävä, mutta ei samalle kuulijajoukolle voi monta kertaa samaa 
todistusta tuoda. Nöyryys on todistuksen hieno tuoksu. Kun saarnaan Sanaa, 
ei ole eroitusta, puhunko “pullakirkossa” vai tuomiokirkossa, kaikille kuulijoille 
Sana on sama. Totuus rakkaudessa on tultava julki kaikille erotuksetta.”
Osallistujia seminaarissa oli runsaasti ja keskustelu oli vilkasta, noin 60 pu-
heenvuoroa käytettiin. Koettiin, että “uutta oli tulossa” myös Jyväkylän katu-
lähetykseenkin. Sunnuntaiaamun “pullakirkossa” koettiin, että Isä tekee työtä. 
Joitakin alkoholistiveljiä itki syntejään ja lupasi lähteä Jeesus-tielle. 

Eero Haapiainen, pj. 



Jumalan valo

Tämä lyhyt kirjoitus koostuu suurelta osin 
Raamatun teksteistä, joissa kuvataan vaiku-
tusta meihin, jotka haluamme vaeltaa Jumalan 
valkeudessa.

Fysikaalinen valo
Auringon valo on elämän edellytys. Sanaa valo 
käytetään jokapäiväisessä puheessa ihmissilmin 
näkyvästä sähkömagneettisesta säteilystä. Valo 
on muutakin mitä näemme. Todellisuudessa 
koko sähkömagneettinen spektri on valoa. 
Näkymättömät valoaallot voivat nähdä ihmisen 
läpi, kantaa informaatiota ilmassa ja lämmittää 
ruoan. Valolla on kaksijakoinen olemus, se 
koostuu aalloista ja hiukkasista, joita sanotaan fotoneiksi. Raamattu ilmoittaa 
meille miten fyysinen valo tuli maailmaan. Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus.” Ja 
valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Hän laittoi auringon vallitsemaan 
päivää ja kuun ja tähdet yötä. Ne ovat olleet merkkeinä ihmisille osoittamaan 
aikoja, päiviä ja vuosia. 

Jumalan sana antaa ymmärrystä, mutta todellinen valo oli vasta tulossa
Jumala loi ihmisen ja puhalsi häneen elämän hengen. Ihminen on fyysisen ole-
muksensa lisäksi myös hengellinen, siksi on myös Jumalan Valo, joka valaisee 
ihmisen mielen ja antaa meille ymmärrystä. Iankaikkisuudessa Jumalan tykönä 
ei ole aikaa mutta ihminen elää ajassa ja Jumala on antanut valkeutensa ilmestyä 
meille ihmisille ajassa. Lisäksi Hän on sanassaan ilmoittanut meille, mitä tule-
vaisuudessa tulee tapahtumaan ja samalla Hän on antanut meille tulevaisuuden 
ja toivon. Herra Jumala antaa valon loistaa meille, sillä hänen armonsa pysyy 
iankaikkisesti. Vanhan testamentin profeetat tutkivat taivaan valoja ja tiesivät, 
että todellinen valo oli tulossa maailmaan. Mutta he eivät tienneet, millainen 
ja milloin todellinen valo oli tuleva. Seurakunta oli vielä salaisuus Vanhan 
Testamentin aikana. Jumala ohjaa maailman historian kulkua. Hän antoi myös 
lupauksen, että Jumalan kirkkaus loistaa kansalle, joka ei ollut kansa, sillä sen 
kansalaisia on kaikista maailman kansakunnista, kansalle, joka vaeltaa kuoleman 
varjon maassa ilman Jumalan valoa. 
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Jumalan valo ihmisten keskellä
Uuden testamentin evankeliumien alkulehdillä ilmoitetaan, että valkeus on 
tullut maailmaan. Hänessä, Jeesuksessa, on elämä, ja elämä on ihmisten val-
keus. Mutta valitettavasti useat ihmiset eivät hyväksy Kristuksen valoa, koska 
heidän silloin olisi tunnustettava omat syntinsä ja syyllisyytensä. Mutta jos 
evankeliumi on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, 
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, 
ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, 
hänen, joka on Jumalan kuva. Niin kuin valo valaisee meille maastossa olevan 
tien, missä me kuljemme, niin Jeesuksen valo antaa meille tietoa Jumalan pe-
lastussuunnitelmasta. Jeesus on valona meille täällä maanpäällisessä vaelluk-
sessa ja valaisee meille tien kohti iankaikkista elämää. Mutta tämä vaatii myös 
jokapäiväistä kilvoittelua eli valkeudessa vaeltamista. Jeesus sanoo, että hän on 
maailman valkeus. Se, joka seuraa Jeesusta, ei pimeydessä vaella, vaan hänellä 
on oleva elämän valkeus. 

Valon ja pimeyden taistelu
Kristillinen moraali ja eettisyys pohjautuvat Jumalaan sanaan. Jos usko ja 
eettisyys irrotetaan toisistaan, molemmat menettävät kristillisen sisältönsä ja 
merkityksensä elämän perustana. Jumalan sanan valo antaa meille Hänen tah-
tonsa mukaisen arvomaailman. Valitettavasti kaikki ihmiset eivät halua kulkea 
hänen valaisemaa tietä pitkin, vaan haluavat muodostaa itselleen oman subjek-
tiivisen arvomaailman. Tällainen aatemaailma on hyvin voimakkaasti vallalla 
nykyisessä yhteiskunnassa. Näin yhteiskunnasta häviää yhteinen ymmärrys 
totuudesta, ja ihmiset voivat elää omien halujensa ja himojensa mukaan. Yh-
teiskunnan on pyrittävä pysymään koossa kohtuuttomien säädöksien ja lakien 
varassa. Jeesuksen seuraajien valon tulisi loistaa ihmisten keskellä niin, että 
ihmiset näkisivät Kristuksen seuraajien hyvät teot ja ylistäisivät Isää Jumalaa, 
joka on taivaissa. Sillä eihän kukaan sytytä lamppua, peitä sitä astialla tai pane 
vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon. 
”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan 
kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, 
levittäisi valoansa. Haluamme tuoda maailmaan Kristuksen valon ja kuitenkin 
elää armosta. Tällaisissa toisinaan ristiriitaisissa tilanteissa meidän on elettävä 
tämä maallisen vaelluksemme aika.
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Valvokaa, sillä ette tiedä milloin teidän Herranne tulee
Meillä jokaisella on oma aikamme elää täällä maan päällä. Emme tiedä, milloin 
Herra kutsuu pois. Vaikka aikain merkit alkavat täyttyä, emme tiedä tarkkaa 
ajankohtaa, milloin Herra tulee takaisin. Muiste-taan aina, että jokaisen meidän 
tuomitsija on Herra. Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota, ennen kuin 
aika on, ennen kuin Herra tulee. Hän on myös saattava valoon pimeyden kätköt 
ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. 

Jumalan valo pimenee
Jumala poistaa valon, mutta samalla Hän antaa merille tulevaisuuden ja toivon. 
”Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Kohta 
niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa. 
Kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä 
teidän vapautuksenne on lähellä.”

Uuden taivaan ja maan valo on Kristus
Ilmestyskirjan lopulla Jumala antaa lupauksen virren sanoin: ”Auringon uuden 
antaa Jumala loistamaan, hän, Kristus, itse kantaa iäistä valoaan”. Johannes näki 
uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa 
ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, 
ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä. Ei ole enää aurinko sinun valonasi 
päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen 
valkeutesi, ja sinun Jumalasi, sinun kirkkautesi. Eikä kaupunki tarvitse valok-
sensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu 
on Karitsa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä 
auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja 
iankaikkisesti. Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä 
lahjaksi. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.”

Näin olemme kulkeneet Raamatun läpi valon teemaa seuraten. Jumala antaa 
aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin 
vanhurskaillekin. Samoin meidänkin tulee pitää esillä Jumalan sanan valoa, 
jottei pimeys saisi valtaa. 

Ilkka Räisänen 
Turku
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