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Puheenjohtajan tervehdys

Yksi paimen,

yksi lauma

Sinikka Vilen

Y

hteiskunnassa, jossa elämme, on tapana luokitella ihmiset eri ryhmiin.
kuten esimerkiksi vammainen, mielenterveys- ja päihdeongelmainen, työtön,
köyhä ja kriminaaliongelmainen, varakas, hyvin
toimeentuleva, ylempään sosiaaliluokkaan
kuuluva tai jokin muu ryhmä.
Toivoisin, että tässä raadollisessa maailmassa
voitaisiin lähteä liikkeelle ajatuksesta, että kristillisen luomisuskon mukaan Jumala on luonut
ihmisen omaksi kuvakseen, joten kaikkien
ihmisten elämä on pyhää ja loukkaamatonta.
Kristillisestä luomiskäsityksestä nousevat ydinkohdat ovat mainittu kymmenessä käskyssä,
kultaisessa säännössä ja rakkauden kaksoiskäskyssä. Ne kaikki löytyvät Raamatusta ja niitä
myös me katulähetysväki tahdomme julistaa.
Ihmistä kokonaisuutena arvioitaessa voitaisiin piirtää ympyrä ja jakaa se eri lohkoihin kuvaamaan kaikkea sitä, mistä ihmisenä oleminen
ja arki koostuu. Kaikille kertyy elämänvarrella
monenlaisia eri rooleja. Mutta yhteisiä ovat kuitenkin Maslowin mukaiset perustarpeet; itsensä
toteuttaminen, sosiaalisen, arvostuksen saaminen, turvallisuus ja fysiologiset perustarpeet.
Tuntuu lohdulliselta muistaa, että Jeesuskin
oli ihminen ja, että Hänkin kaipasi samoja
asioita kuin mekin.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen Jumalan
luomistyön tulos. Olemme kaikki aivan erilaisia, mutta kuitenkin niin samanlaisia kaikkine
tunteinemme ja tarpeinemme.
Me katulähetysihmiset tiedämme myös sen,
että huomenna voi kaikki olla toisin. Englantilaisen papin Henry Francis Lyten (17931847) sanoittaman virren 555 kolmannessa
säkeistössä saamme lohdullisesti laulaa: ”Ei
ole täällä mitään pysyvää, vain sinä, Herra, sinä
luoksein jäät”.
Ihana totuus on, että kristillisen näkemyksen mukaan kaikki ihmiset ovat lähimmäisiä
toisilleen ja ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle
tasavertaisesti, niiden tarkoituksena on suojella
ihmisarvoista ja inhimillistä elämää
Koemme joka päivä maailman pienenevän ja
joudumme elämään monien kriisien keskellä.
Tuntuu, että sota ja sairaudet melkein kolkuttavat ovella. Jossakin päin maailmaa ne ovat
tälläkin hetkellä arkea, jonka kanssa on vain
elettävä. Rukoillaan ystävät kaikkien epäinhimillisissä olosuhteissa elävien lähimmäistemme
puolesta.

Sinikka Vilén
Puheenjohtaja
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Muistokirjoitus Tauno Krögeristä

Tauno oli lurjuksien ystävä
Katulähetystyöntekijä Tauno Kröger kuoli
23.5.2014 Heinolassa pitkän sairastamisen
jälkeen. Seurakunnan toimintaan hän tuli mukaan raitistumisen jälkeen 1990-luvun alussa.
Heinolan kaupunkiseurakunnassa oli silloin
diakoniatyöntekijänä Eero Verkkapuro ja hän
perusti miesten raamattupiirin, josta käytettiin
nimeä ”Lurjukset”. Tauno oli käynyt kovan
elämänkoulun ja hänelle raamattupiiri oli tärkeä
hengellisen kasvun paikka.
Tauno innostui seurakunnan monimuotoisesta toiminnasta, mutta erityisen rakkaaksi hänelle tuli päihdetyö eri muodoissaan. Seurakuntaan perustettiin Kämmen-klubi, joka kokosi
päihderiippuvaisia sanan ääreen. Myöhemmin
perustettiin katulähetyksen lämminruokatarjoilu. Niissä Tauno toimi puolisonsa Lahjan
sekä muiden vapaaehtoisten kanssa ja toiminta
jatkuu edelleen. Hän oli monilla päihdeleireillä
suurena apuna seurakunnan työntekijöille ja
hän ohjasi monia alkoholisteja hoitoon ihan
kädestä pitäen.
Tauno oli mukana monessa seurakunnan
toiminnassa. Hän oli käytännön mies. Aina
kun tarvittiin tavaroiden kuljettamista, erilaisia
talkooporukoita, liikenteen ohjausta tai jotakin
muuta käytännön tehtäviä tapahtumia varten,
hän oli aina paikalla ja usein asioiden järjestelijä.
Hän oli myös kätevä käsistään ja varsinainen
remonttimies. Esimerkiksi Exit-yhtyeen jäsenet
olivat hyvin kiitollisia, kun Tauno muutaman
muun kanssa laittoi heidän keikkabussiinsa
uudet kylkipellit.
Heinolan seurakunnan miestyö muistaa
lämmöllä Taunoa menneistä vuosista. Erilaiset saunaillat, miesten retket ja vuosittain
pidettävä miestenpäivä olivat pitkälti hänen
aikaansaannoksiaan. Hän oli myös perustamassa jumalanpalvelusten jälkeen järjestettävää
kirkkokahvila-toimintaa. Seurakunnan pääsiäisvaelluksessa hän oli sadanpäämiehen roolissa
monena vuonna.
Tauno toimi viisitoista vuotta luottamushen-
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Tauno Kröger
kilönä seurakunnan diakoniatyön johtokunnassa ja vastuuryhmässä. Katulähetystyö oli
hänelle se tärkein työsarka, jonka puolesta hän
aina puhui ja teki paljon työtä. Katulähetysliitto
siunasi hänet työhön ja hän toimi myös liiton
luottamustehtävissä monien vuosien ajan.
Heinolassa Tauno Kröger muistetaan avuliaana, rehellisenä ja oikeudenmukaisena vapaaehtoistyöntekijänä, joka halusi pitkäjänteisesti
kehittää seurakunnan toimintaa.
Simo-Pekka Rantala
Heinolan seurakunnan kirkkoherra

Pekka Arposuo ja Inger Eronen laskivat
Katulähetysliiton kukat Taunon arkulle.

Yhteiskunnallisen työn pastori Petri Laitinen:

Katulähetystyön tulevaisuus
muuttuvassa yhteiskunnassa
Katulähetysliiton 60-vuotisjuhlavuonna on
hyvä pysähtyä kysymään: ”Miksi katulähetys
on olemassa?” Toiminnan tarkoituksenahan
on edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa
katulähetys- vankila- ja diakoniatyötä. Mutta
mikä on katulähetyksen perustehtävä? Mikä
on tärkein syy, miksi katulähetys on olemassa?
Onko se sielun pelastus, raitistuminen, elämän
hallinnan lisääntyminen vai yhteiskunnallisen
eriarvoisuuden vähentäminen? Entä ketä
varten katulähetys on olemassa: päihdeongelmaista, asunnotonta, vankilakundia, köyhää,
talousvaikeuksiin joutunutta vai ”tavallista
tallaajaa” varten?
Katsoessamme tulevaisuuteen, on tärkeää
ottaa huomioon 2010-luvun yhteiskunnalliset
trendit. Talouden ”Kiina-ilmiö” eli teollisuustuotannon siirtyminen Aasiaan ja erityisesti
Kiinaan, näyttää jatkuvan. Sen seurauksena
irtisanottujen ja pitkäaikaistyöttömien määrä
lisääntyy koto-Suomessamme. Myös tuloerot
kasvavat, eikä koulutus enää takaa automaattisesti työpaikkaa. Harmaa talous näyttää tulleen
jäädäkseen. Työpaikat syntyvät etupäässä palvelualoille. 90 prosenttia Suomen työvoimasta
tuottaa erilaisia palveluja. Tarve työurien
pidentämiseen on selkeä, mutta suunniteltu
eläkeiän nosto tuntuu raskasta työtä tekevistä
epäreilulta.
Nuori sukupolvi on edellisiä koulutetumpaa
ja kielitaitoisempaa. Silti heillä on vaikeuksia
löytää pysyvää työtä. Sosiaalisen median osaamisesta näyttää muodostuvan uusi kielitaito,
joka on välttämätön yhteiskunnan kehityksen
rattailla pysymiseksi.
Tukien ja palveluiden viidakossa näkyy kokonaisvaltaisuuden puute. Erityisesti henkilön
tai perheen ollessa laajan tuki- ja hoivaverkon
tarpeessa apu pilkkoutuu useaan eri osaan eikä
kenelläkään ole hoidon kokonaisvastuuta tai –

Petri Laitinen
näkemystä. Asuminen ja palvelut ovat kalliita.
Asenneilmasto kovenee: köyhyys tulkitaan
yksilön omaksi syyksi. Lapsiperheiden asema
kurjistuu ja eriarvoistuu. Tuet viivästyvät. Miten pärjätä elämässä silloin, jos läheltä ei löydy
puolestapuhujaa ja tukea esim. omaisilta?

Päihteiden käyton
haitat lisääntyneet
Suhteessa päihteisiin kulttuurimme on
oudon ristiriitainen. Alkoholin käyttäminen
sinänsä nähdään myönteisenä. Juomisesta
pidättäytymiseen juhlissa täytyy olla jokin
hyvä syy. Päihteiden runsasta käyttöä puolestaan paheksutaan. Näin siitä huolimatta,
että ongelma on hyvin yleinen: joka kolmas
työssäkävijä on liikakäyttäjä. Sosiaaliryhmien
erot alkoholinkäyttötavoissa ovat kasvaneet
2000-luvulla. Eniten haitat ovat lisääntyneet
vähiten koulutetuilla.
Nuorilla huumeiden käyttö on yhä edelleen
kasvussa. EU-tutkimuksen mukaan nuorten
oli helppo saada huumeita juhlissa (76 %),
baareissa (72 %), kodin lähellä (62 %) ja koulun
lähellä (55 %). Nuorella päihdeongelma on
riskinä, jos helppoon saatavuuteen yhdistyy
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henkilökohtaisia työnsaannin vaikeuksia ja
ihmissuhdeongelmia.
Mitä vaikutuksia edellä kuvatulla kehityksellä
on seurakunnan ja katulähetyksen työhön?
Ainakin voidaan nostaa esiin muutamia kysymyksiä. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyessä
myös päihdeongelmat kasvavat. ”Vastaavatko
katulähetyksen nykyiset toimintamuodot tähän
tarpeeseen?” ”Entä pystytäänkö yhteisöllisyyden tarpeeseen vastaamaan?” (Esim. tarjoten
vertaistukea erilaisten projektien ja ryhmien
kautta).

Missä määrin katulähetys tulee
olemaan "sosiaalisen median
lähetystä?
”Tavoitetaanko nuoren sukupolven ongelmakäyttäjiä enää kadulta? Missä määrin
katulähetys tulee olemaan `sosiaalisen median
lähetystä´? Panostetaanko sosiaaliseen mediaan riittävästi? Nähdäänkö se työvälineenä?”
”Ovatko nykyiset yhteistyöverkostot - kirkkohallitus, päihde- ja kriminaalityön järjestöt,
yhdistykset ja seurakunnat - riittäviä tukemaan
asiakasta kokonaisvaltaisesti?”
”Miten katulähetystyöntekijän työhyvinvoinnista voidaan kantaa huolta? Pitäisikö esim. järki- ja tunnepersoonan erilainen työskentelytapa
huomioida työuupumuksen välttämiseksi? Niin
asiakeskeisiä järkipersoonia kuin ihmiskeskeisiä
tunnepersoonia tarvitaan sopivan henkilökemian syntymiseksi (katulähetyksen) työyhteisöön.
Tullaanko säännöllistä työnohjausta tarvitsemaan tulevaisuudessa?”
Katulähetystyö on paitsi yhteiskunnallista
myös hengellistä. Toiminnasta ei saa tulla
sosiaalityötä vailla Raamattua ja evankeliumia.
Toisaalta ei saa antaa periksi uuskarismaattisten
liikkeiden ihmiskeskeisyydelle. Siinä Jumala
on pieni ja ihminen suuri. Ihmisen uskon ja
rukouksen (”positiivinen tunnustaminen”)
luullaan ohjaavan jopa kaikkivaltiasta Luojaa.
Emme saa lähteä mukaan myöskään kulutuksen uskontoon.
Tämä uskonto mittaa hengellistä toimintaa
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osallistuja- ja euromäärillä. Kyse on käsityksestä, jonka mukaan korkea kulutustaso on
Jumalan siunaus. Tällöin uskosta tulee maallistunutta onnen etsintää. Kulutuksen uskonto
on monin tavoin harhaista. Jopa sen perusväittämä kuluttamisen mukanaan tuomasta
hyvinvoinnista on virheellinen. Suuri joukko
kyselytutkimuksia osoittaa, että suhteellisen
alhaisen kulutustason jälkeen lisäkulutus ei tee
ihmisiä tyytyväisimmiksi tai onnellisimmiksi.
Esim. USA:ssa ihmiset olivat onnellisempia
vuonna 1950 kuin vuonna 1990 vaikka asukasta
kohti laskettu bruttokansantuote kaksinkertaistui tällä aikavälillä. Vaikka ihmisten tulot
ovat viimeisten 50 vuoden aikana keskimäärin nelinkertaistuneet useimmissa vanhoissa
teollisuusmaissa, ihmisten itsensä kokema
hyvinvointi on pysynyt olennaisesti samana.
Vielä kohtaamme hengellisen haasteen nimeltä
”tieteen uskonto”. Varsinkin useat kriittiset
nuoret miehet kertovat uskovansa tieteeseen
suorastaan uskonnollisella hartaudella.
Kirjoittaessani katulähetyksestä, en väitä
olevani sen asiantuntija. Esitän vain kysymyksiä siltä pohjalta, mitä havaitsen. ”Voisivatko
katulähetyksen vahvuudet olla tulevaisuudessa
työllistämisprojekteissa, hengellisessä motivaatiossa ja ihmisten kohtaamisessa?” ”Tarvitaanko vastuunkantajien keskuudessa sukupolvenvaihdosta?” Huomiota voisi kiinnittää liiton
ja jäsenien yhteyden parantamiseen, talouden
vahvistamiseen ja näyn päivittämiseen.

Tulevaisuus on täynnä
mahdollisuuksia
Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia:
vapaaehtoistyön kehittäminen, armolahjojen
tunnistaminen, myönteisen palautteenannon
harrastaminen, koulutuksen järjestäminen
talvi- ja kesäpäivien yhteydessä ja erilaisiin
projekteihin panostaminen. Myös kaikenlaiset
kriisit ovat iso yhteiskunnallinen mahdollisuus,
koska ne avaavat sydämiä evankeliumille. Mitä
enemmän tulevaisuus tuo kriisejä tullessaan,
...jatkuu sivulla 9

Laivaristeily Tukholmaan

Suomen Katulähetysliitto 60 vuotta

Katulähetystyöhön siunattiin vas. Mikael Pakkanen Hangosta ja Sirpa Arposuo ja
Juha Kautto Jyväskylästä.

Suomen Katulähetysliitto ry järjesti 60 v. -juhlan risteilyineen 22.
-24.8.2014. Juhla oli Scandic Grand
Marina -kongressikeskuksessa Helsingin Katajanokalla.

Diakoni Anne Belghiti Kokkolasta toimi juontajana. Pastori Kauko Laaksamo
Hangon katulähetyksestä toivotti juhlaväen
tervetulleeksi. Kahvitarjoilun jälkeen ohjelmassa oli mm. Samarian toiminnanjohtaja
Ismo Valkoniemen juhlapuhe, musiikkiohjelmaa ja katulähetyksien onnittelut
”pyöreitä” täyttäneelle liitolle.
Juhlapuheessaan Samaria ry:n toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi kertoi Kristuksen
kutsuneen hänet päihdetyöhön. Hän on
tehnyt 29 vuotta päihdetyötä, mm. KAN
ry:llä ja nykyisin Samarialla. Hän koki kulkeneensa monta vuotta ohjelmien perässä.
Hän näki osan niistä myös toivottomina.

Ismo Valkoniemi koki aikanaan loukkaantuneensa, jos joku asiakas retkahti juomaan.
Myöhemmin hän ei enää loukkaantunut,
vaan totesi, ettei hän ketään voi parantaa.
Puhujan mukaan näemme edelleen katulähetysveteraanien hedelmiä työssä. Arvid
von Martens toi Kristuksen tuoksua ja sanomaa. Samoin mm. Verneri Louhivuori,
Else Back, ym. Ismo Valkoniemi totesi
Katulähetysliiton ja katulähetysten pitäneen
hyvin yhteyttä toisiin yhteisöihin.
Musiikista vastasivat Ismo ja Päivi
Valkoniemi, Samarian ohjaaja Tapani
Salminen ja yhteislaulusta katulähetysväki.
Sinikka Vilen, Katulähetysliiton puheenjohtaja, kertoi puheessaan, että kuusi
vuosikymmentä on tehty työtä Katulähetysliiton nimen alla. Katulähetystyötä oli
jo ennen sitäkin. Sinikka Vilen kertoi 1986
lähteneensä valtion virassa olevana kodit-

7

Lauantaina pidettiin messu Tukholman suomalaisessa kirkossa. Edessä Tukholman
suomalaisen seurakunnan diakonissa Eila Kastu.

tomien joulujuhlaan. Hän ei edes tuntenut
sanaa ”katulähetys” Sinikka kertoi jääneensä
koukkuun. Sinikka haki Rovaniemelle päihdetyön diakoniksi. Valtion virka sai jäädä.
Hän on ollut siellä 13 vuotta. Hän totesi
olevansa eläköitymässä. Hän on muuttanut
jo puolisoineen Tampereelle.
Sinikka kertoi tulleensa mukaan sisäisen
kutsun tähden. Yhteisöön on ollut aina
ihana tulla. Saamme olla täällä omina itsenämme. Hän totesi meitä olevan suuren
joukon lähdössä risteilylle. Sinikka Vilen
toivotti kaikki tervetulleiksi, ja iloitsevansa
ollessaan itsekin mukana.
Pastori Kalle Kuusimäki toi juhlille
Kirkkohallituksen terveiset. Hän totesi
ensimmäisen Rengas-lehden ilmestyneen
jo vuonna 1946. Se alkoi ilmestyä jo ennen
Suomen Katulähetysliiton virallista perustamista. Puhujan mukaan seurakunnat
välittävät Jumalan rakkautta maailmaan.
Katulähetys syntyi toisen maailmansodan
aiheuttamiin tarpeisiin. Arvid von Martens
ja muut pioneerit seurasivat Kristuksen
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esimerkkiä pyrkien elämään sitä todeksi
(Luuk. 4:18,19.).

Uskoa, toivoa ja rakkautta
eletään arjessa
On totta teologi Osmo Tiililän sanonta,
että kirkko on sitä varten, että täällä kuollaan.
Kirkko on myös sitä varten, että täällä eletään.
Uskoa, toivoa ja rakkautta eletään arjessa.
Jumalan valtakuntaa eletään todeksi jo nyt!
Risteily Viking Gabriellalla Tukholmaan
sisälsi myös monenlaista ohjelmaa, sekä
virkistystä hyvän ruoan ja kauniiden saaristomaisemien äärellä. Menomatkan ohjelma oli
lähinnä seurustelua, maisemista nauttimista,
herkuttelua ja saunomistakin…
Lauantaina oli messu Tukholman suomalaisessa kirkossa. Pastori Petri Laitinen
Turusta piti puhuttelevan saarnan aiheesta
”Ette voi palvella kahta herraa: Jumalaa ja mammonaa”. (Matt 6:24.) Jyväskylän katulähetyksestä siunattiin Herran

Musiikista vastasivat mm. vas. Ilkka Vasalampi, Ismo Valkoniemi ja Tapani Salminen.

työhön Sirpa Arposuo ja Juha Kautto ja Hangosta Mikael Pakkanen.
Ohjelmaan kuului Tukholman kiertoajelu,
jolla tutustuimme kaupunkiin, mm. Skanseniin, Sergelin toriin, kuninkaallisten rantaan,
ym. Vanhan kaupungin kapeita kujia ja
vanhoja rakennuksia näimme Tukholman
suomalaisen kirkon vaiheilla ja lähikortteleissa. Tuli tunne, että Tukholmaan tulee
tulla joskus ajan kanssa. Olisi niin paljon
mielenkiintoista nähtävää!
Laivalla oli myös Katulähetysliiton kokous.
Puheenjohtajana toimi katulähetysveteraani
Jorma Soini. Katulähetysliiton hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Alvar Savallampi
...jatkoa sivulta 6
sitä enemmän Jumalan Sana vetää ihmisiä
puoleensa!
Uhkana on jämähtää vuosikymmeniä sitten
hyviksi havaittuihin toiminnan muotoihin,
jotka eivät enää vastaakaan nykyhetken tai
tulevaisuuden tarpeisiin. Vaaransa on myös
siinä, ettei sukupolvenvaihdos onnistuisi tai
että yhteistyö seurakuntiin katkeaisi.
Katulähetyksellä on joka tapauksessa edessään upea haaste. Tulevaisuus on toivoa täynnä.
Emme tee työtä yksin. Vaikka kuljemmekin

Kuopiosta. Laivalla oli myös hauskaa ohjelmaa. Turkulaisten pappien bändi ”Papeista
viis” esiintyi tällä kertaa triona. Solistina pastori Petri Laitinen. Naurua ja vauhtia riitti
bändin esityksen inspiroimana… Lauluissa
oli tosin vakavaa asiaa, huumorilla höystettynä turkulaisten ym. nykysuomalaisten
elämäntilanteista.
Matka oli sovittu päihteettömäksi ja sujui
mukana olleen mielestä mukavasti muutenkin. Meri keinutti yöllä lempeästi, ja Tukholmakin oli elämys, sateesta huolimatta…
Liisa Hänninen

vastavirtaan koventuvien arvojen Suomessa,
emme kulje yksin. Kristus on vierellämme. Hän
johdattaa oikeaan suuntaan. Hän vie työnsä
päätökseen. Emme ole koskaan umpikujassa.
Kuten Jeesus koki kolmantena päivänä ristinkuoleman jälkeen pääsyn umpikujasta, Hänen
askelissaan mekin löydämme tien avaralle. Tulevaisuus on toivoa täynnä. Jeesuksen seurassa
koittaa aina kolmas päivä, ilon ja riemun päivä.
Meidän tehtävämme on vain tehdä valintamme
lujaksi.
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Päihde-ja mielenterveystyön toimintamuoto

Toivontupa
täytti 10 vuotta
Elämme taas aikaa, jolloin illat ovat pitkiä ja
pimeitä. On mukavaa tulla kotiin ja sytyttää kynttilä tai kaksi ja käpertyä sohvan nurkkaan jonkun
rakkaimpansa viereen. On aikaa kertoilla päivän
tapahtumista ja muista mieltä askarruttavista,
arkisista asioista.
Tämä on meille tuttua ja turvallista, meille,
joilla ovat kaikki nämä edellä mainitut asiat
omassa elämässämme.
On kuitenkin myös heitä, joilla ei ole kaikkea
tätä. Ei ole kotia, ei kodinlämpöä, ei ihmisiä,
joiden kanssa jakaa elämän iloja ja suruja.
Onneksi meillä Laitilassa on jokaiselle osoitettu joku paikka; koti, asunto, kämppä- miksi sitä
sitten haluaakin kutsua. Siihen se valitettavasti
jääkin joidenkin kohdalla.
Meillä on ”lääke”, jos siihen vain haluaa tarttua.
Toivontupa on seurakunnan diakoniatyön päihde-ja mielenterveystyötä. Toiminta on jatkunut
Kirkkokodilla jo 10 vuotta.
Matalan klynnyksen tupa
Toivontupa on matalan kynnyksen paikka,
johon on helppo tulla. Sinne ovat tervetulleita
erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujat,
yksinäiset ja kaikki, jotka kaipaavat uutta sisältöä
elämäänsä, ihmisten kohtaamista ja yhdessäoloa.
Saapa sieltä apua niin ruumiin kuin sielunkin
nälkään. Pelastusarmeijassakin tunnettu iskulause: ”Soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa” pätee
tähänkin paikkaan ja tässä järjestyksessä. Ei
sitä nälkäisenä ja nuhruisena ihminen ole niin
vastaanottavainen ja valmis omien asioidensa
selvittämiseen.
Kohtauspaikka Toivontupa on avoinna maanantaisin klo 8-13. Toivontupa haluaa välittää
nimensä mukaisesti toivoa toivottomille sekä
tukea erilaisissa elämäntilanteissa.
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Toivontuvalla toimivat seurakunnan diakoniatyöntekijän lisäksi joukko vapaaehtoisia
vastuunkantajia, osa keittiössä valmistaen
aamupalan ja lounaan. Osa vapaaehtoisista
on salin puolella vastaanottamassa ja kohtaamassa Toivontuvalle tulijoita. Yhdessä
keskustellaan, lauletaan, osallistutaan hartauteen ja lisäksi paikallinen lehti on siellä luettavissa. Myös henkilökohtaiset keskustelut
ovat mahdollisia.
Toivontupa tarjoaa myös käytännön apua
ja opastusta. Tämän 10 vuoden aikana, jolloin
toiminta on ollut käynnissä, olen kohdannut
hyvin erilaisia ihmisiä ja ihmisiä, jotka eivät
olisi rohjenneet jostain syystä tulla hakemaan
apua meiltä diakoniatoimistosta.
Toivontupa on todella matalan kynnyksen
paikka, johon on helppo tulla.
Aina, kun jotakin tarjotaan, se myös maksaa
jotakin. Toivontupaa ylläpidetään vapaaehtoisin varoin ja lahjoituksin. Aamupalasta ja lounaasta on pieni vapaaehtoinen ruokamaksu.
Jos ei satu olemaan yhtään senttiä tai euroa,
silti voi nauttia pöydän antimista. Seuraavalla
kerralla sitten voi olla jo vähän laitettavaa
yhteiseen ruokalippaaseen.
Olemme Toivontuvalla saaneet kokea monenlaista Jumalan huolenpitoa ja rakkautta.
Olemme saaneet voimia ja viisautta tehdä
tätä työtä lähimmäistemme hyväksi. Olemme
tunteneet Jumalan siunaavat kädet yllämme.
Tänä kiireisenä ja kylmänäkin aikana haluamme antaa aikaa, hymyn, lämpimän käden
puristuksen, ravinnon ja joskus ehkä pientä
aineellistakin avustusta lähimmäisillemme.
Haluamme kohdata ihmisen, lähimmäisen,
joka ei ehkä muuten tule kohdatuksi ja autetuksi. Se on tehtävämme ja siihen haastan

Suomen Katulähetysliiton
puheenjohtaja Sinikka Vilen
ja varapuheenjohtaja Pekka
Arposuo toivat tervehdyksenä liiton viirin ja Jyväskylän
Katulähetyksen historiikin
Toivontuvan 10-vuotisjulaan.
Tervehdykset vastaanotti
vapaaehtoistyöntekijä Pirjo
Leiniö ja diakoniatyöntekijä
Tiina Laukkanen.
ihan jokaisen.
Esirukous on meille annettu suuri mahdollisuus ja lahja, jota voimme käyttää lähimmäistemme hyväksi.
”Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa.
Jumala näkee meidät joka hetki, ja me voimme
puhua Hänelle ja Hän meille. Rukous on myös
Jumalan kunnioittamista, Hänen kaikkivaltiutensa tunnustamista ja pysähtymistä Hänen
tutkivan ja rakastavan katseensa alle. Jumala itse
kehottaa meitä rukoilemaan hädässä ja luottamaan Hänen apuunsa” (Katekismus).
Toivontuvalla tehdään yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa. Toimintaamme
ottaa osaa eri kirkkokuntiin kuuluvia ihmisiä
ja erilaisia yhdistyksiä kuten Laitilan Mielenterveysyhdistys, A-kilta, Laitilan Työttömät.
Yhteistyökumppaneitamme ovat myös yritykset

Toivontuvan vapaaehtoistyöntekijät palkittiin seurakuntatyön
pronssisella ansiomerkillä. Merkin saivat Ulla Haapanen (2.vasemmalta alkaen) Eija ja Vesa
Lehtinen, Heli Lehtonen ja Pirjo Leiniö. Lisäksi palkittiin
kirjalahjalla Sirpa Virtanen.

ja yksityiset henkilöt jotka ovat lahjoituksin
tukeneet toimintaamme (mehua, perunoita,
marjoja, juureksia, antaneet taloudellista tukea
jne.) ja lisäksi teitä, jotka olette muistaneet
toimintaa esirukouksissanne. Lämmin ja sydämellinen kiitos teille! Olette arkienkeleitä
keskellämme!
Sunnuntaina 5.10.2014 vietimme juhlaa
jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntatalolla
yhdessä kaikkien Toivontuvan ystävien kanssa.
Lisää arkipäivän enkeleitä otetaan diakoniatyön joukkoon. Meillä on tarjolla erilaisia
tilaisuuksia ja tehtäviä kohdata lähimmäinen
tämän päivän kiireisessä ja kovassakin maailmassamme. Pidetään huolta toisistamme!
Tiina Laukkanen
Laitilan seurakunnan diakoniatyöntekijä
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