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SKLLn Talvipäivät Tampereella 18.-20.1.2019 AitO 
Toimintakeskuksessa. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet Rengas-

Lehdessä 4/2018 ja liiton nettisivuilla.
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Pääkirjoitus

Ihminen on arvokas

”Mitä pitäisi tehdä sille ihmisroskalle, 
joka siellä kadulla on?”, lausui eräs entinen 
kansanedustaja.

Tätä kysymystä ei ehkä alun perin tarkoi-
tettu aivan niin jyrkäksi kuin se tuli sanoiksi 
puettua. Selvästi on olemassa ihmisiä, 
jotka itsekin ajattelevat ja jopa kokevat 
olevansa toisen luokan kansalaisia. Tällai-
nen varomaton lausunto lisää entisestään 
kahtia jakoa työttömien ja asunnottomien 
joukossa; heidän keskuudessa, joilla ei 
välttämättä ole päivittäistä ruokaakaan, 
saati luotettavia ystäviä. Heistä tuntuu, 
että heidän ulottuviltaan on viety kaikki 
olemassaolon ja elämisen mahdollisuudet. 
Usein itsetuntokin on miinuksella, ja osalta 
on elämänhalukin kadonnut. On olemassa 
myös pieni joukko ihmisiä, jotka eivät ha-
luakaan minkäänlaista apua: ei työtä eikä 
asuntoa. He saattavat olla ainakin omasta 
mielestään onnellisia ilman ulkopuolista 
apua.

Heistä tuntuu, että heidän ulottuviltaan 
on viety kaikki mahdollisuudet

Katulähetystyöntekijälle avautuu hyvät 
mahdollisuudet katulähetystyön ydinteh-
tävien tekemiseen heidän joukossaan. 
Hän menee ihmisenä, omana itsenään, 
ihmisten joukkoon ja kertoo elämän 
muutoksen olevan mahdollista. Hän voi 
kertoa tarkemmin erilaisista tarjolla olevis-
ta vaihtoehdoista, joiden avulla muutos on 
konkreettisesti mahdollista toteuttaa, sekä 
mahdollisuuksista saada asunto ja päästä 
pois nykyhetken umpikujasta. Kun avun 
kohde on saanut asunnon ja päässyt vähän 
kuntoutumaan, on hänellä mahdollisuus 
päästä siitä eteenpäin kuntouttavaan työ-
toimintaan ja pikkuhiljaa niin sanottuun 
normaaliin elämän rytmiin kiinni pienin, 
mutta merkittävin askelin.

Hän menee ihmisenä, omana itsenään

Tämän päivän asuttaminen on kaiken 
sallivaa, vaikka on olemassa huomattavaa 
tarvetta  päihteettömään asumiseen ja sitä 
tukevaan asuinympäristöön. Katulähe-
tyksen tarjoamissa asumispaikoissa tulisi 
olla mahdollisuus myös päihteettömään 
tuettuun asumiseen. Näissä paikoissa on 
vertaistukea toisista päihteetöntä asumista 
ja elämää haluavista ihmisistä. Paljon on  
esimerkkejä kerrottavaksi, mitä tapahtuu, 
kun ihminen on muuttanut päihteettö-
mästä asuinympäristöstä päihteet sallivaan 
asuntoon. Monilla elämä lähtee uudelleen 
siihen vanhaan, tuttuun kierteeseen, ja 
sen myötä kaikki asiat alkavat taas jäädä 
hoitamatta, kunnes jälleen olohuoneena 
on kylmä katu.

Jumalan luoma ihminen ei ole roska
Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa 

(Moos. 1:27). Jumalan silmissä hänen 
omaksi kuvaksensa luoma ihminen ei ole 
roska eikä mitätön tai aliarvostettu, sillä 
Hän rakastaa luomiaan ihmisiä. Meistä 
jokainen, sinäkin, olet Hänelle korvaa-
mattoman arvokas. Rukoukseni on, että 
voisimme yhä useammin nähdä lähimmäi-
semme hänen olosuhteistaan riippumatta 
Jumalan silmin.

Pekka Arposuo 
Skll puheenjohtaja
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Valtakunnalliset Katulähetysliiton 
kesäpäivät Kokkolassa

Suomen Katulähetysliiton valtakunnal-
lisia kesäpäiviä vietettiin 10.-12. elokuuta 
kesäisessä Kokkolassa. Juhla olivat järjes-
tyksessään 72. Kuljetko silmät ristissä? 
–teemalla. Päivät järjestettiin yhteistyössä 
Kokkolan suomalaisen seurakunnan 
kanssa. Katulähetyspäivien avauksessa 
tervehdyksen toivat kirkkoherra Jouni 
Sirviö, Kokkolan kaupungin puolesta 
kaupunginvaltuutettu Pirkko Häli, Soiten 
edustajina Jussi Salminen ja Saara Lång 
sekä Ventuskartanon toiminnanohjaaja 
Tuija Tuorila.

Kokkolan kirkossa oli laajasti katulähe-
tysväkeä ympäri Suomea laulaja-evankelis-
ta Nina Åströmin konsertissa. Konsertin 
jälkeen odotti iltapalana mm. paistetut 
makkarat. Ruuat ja kaikki muutkin tarjoilut 
olivat oikein maistuvia.

Lauantaiaamuna oli opastettu kiertoajelu 
tai -kävely kaupungilla. Mukana olleet 
oppaat kertoivat mielenkiintoisia asioita 
ja tapahtumia kaupungin historiasta. 
Kiertoajelulla tutustuttiin Kaarlelan keski-
aikaiseen kivikirkkoon, jonka vanhimmat 
osat on ajoitettu 1460-luvulle. Katulähe-
tysliiton vuosikokouksessa valittiin Pekka 
Arposuo yksimielisesti jatkamaan liiton 
puheenjohtajana.

Sirpa Arposuo

Päivemmällä jaettiin paikkakuntakohtai-
sia kuulumisia aina Rovaniemeltä Turkuun 
ja Vaasasta Kuopioon. Esille nousivat 
yhteisenä huolenaiheena suurten kaupun-
kien aikomukset saada katukuvasta pois 
entisestään pitenevät jonot ruokajakeluun. 
Illalla vielä kaikki halukkaat saivat laulaa 
hengellistä karaokea Backstagella, joka on 
matalan kynnyksen kohtaamispaikkana 
erilaisille ryhmille.

Sunnuntain messussa Kokkolan kirkossa 
siunattiin kahdeksan uutta vapaaehtoista 
heidän omille paikkakunnilleen suuntau-
tuvaan katulähetystyöhön. Päätösjuhlassa 
todettiin yksimielisesti, että onnistuneet 
päivät tarjosivat katulähetystyötä teke-
ville mahdollisuuden virkistäytymiseen, 
verkos-toitumiseen ja kokemusten jaka-
miseen.

Sirpa Arposuo

Nina Åström
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Kuvassa: 12.8.2018 Inger Eronen jakaa kukat Katulähetystyöhön siunatuille: 
Martti Virtanen, Lasse Wikström, Juha Tähtinen, Markku Luoto, 
Marjo Lampinen, Risto Juntunen, Maria Dragomir, Heini Annala

Kuvasatoa 2018 Kesäpäiviltä Kokkolasta

Ari Saatola, Jyväskylä Juha Willman, KuopioJukka Silvola, Turku

Antti Härö ja Sirpa Vanhahanni-Haji,
Rovaniemi

Katulähetystyöhön siunaaminen

Katulähetyskuoro harjoittelee Juhlayleisöä

Ruokailu, että jaksettaisiin



6

Tärkeintä on välittäminen

Erkki Arvaja syntyi Jyväskylässä vuo-
den 1945 viimeisenä päivänä yhdessä 
identtisen kaksosveljensä Pertin kanssa. 
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Jyväskylän 
lyseosta Erkki opiskeli yo merkonomiksi 
ja suoritti hum. kand. tutkinnon Jyväsky-
län yliopistossa (1973). Samana vuonna 
hänet valittiin kaupunkiseurakunnan tie-
dostussihteeriksi, jossa virassa hän toimi 
26 vuotta. Helmikuussa 2000 Jyväskylän 
Katulähetyksen johtokunta valitsi Erkin 
yksimielisesti yhdistyksen toiminnanjoh-
tajaksi.

Pian Erkki havaitsi, että oli nyt tullut sii-
hen työhön, jota olisi aina halunnut tehdä. 
Työ oli vaativaa.  Jyväskylän Katulähetys on 
iso yhdistys ja valtakunnallisesti merkittävä 
kolmannen sektorin toimija. Päihdeon-
gelmaisten, työttömien, asunnottomien, 
vankilasta vapautuvien ja monenlaisten 
kriisien keskellä elävien ihmisten sekä myös 
nuorten auttaminen vaatii taitoa. Erkillä oli 
halu tehdä työtä koko sydämellään.

Erkin elämänhistoriassa oli asioita, jotka 
auttoivat ymmärtämään heikompiosaisia 
lähimmäisiä. Näihin kuuluivat lapsuusajan 
kokemukset päihdeperheessä ja eristynei-
syyden tunnot jalkaan asennetun proteesin 
vuoksi. ”Jopi Puujalka” sai usein kyhjöttää 
yksin takapihalla. Sitkeästä Erkistä kehittyi 
kuitenkin taitava jääkiekkoilija, joka pelasi 
vuosia JyP:n edustusjoukkueessa.

Erkki Arvaja toi 
Katulähetykseen uuden 
toimintakulttuurin

Nuoremman sisaren kuolema auto-on-
nettomuudessa pysäytti ja sai pohtimaan 
elämän perimmäisiä kysymyksiä, mutta 
myös alkoholin käyttö oli alkanut tuottaa 
ongelmia. Silloin Jokereissa pelannut Pertti 
-veli toi sanoman uuden elämän mahdolli-
suudesta. Erkki tuli uskoon syntymäpäivä-
nään vuonna 1972. Sanomassa Jeesuksesta 
on pelastava ja elämää muuttava voima. 
Tästä rakentui Erkin elämänmyönteisyy-
den perusta, jonka hän säilytti viimeisiin 
hetkiinsä asti.

Erkki kertoi avoimesti elämänsä vai-
keista asioista ja myös avusta, jonka hän 
sai NMKY:n avioliittoleireiltä. Matka 
omaan sisimpään avasi vähitellen tunne-
lukot. Siitä syntyi vahva halu auttaa muita. 
Puolisonsa Tuulan kanssa Erkki osallistui 
lukuisia kertoja näille leireille. Sieltä hän 
kertoi saaneensa parhaat työkalut työhönsä 
Katulähetyksessä. Erkin tunnuslause oli: 
”Parasta mitä isä voi tehdä lapsilleen, on 
rakastaa heidän äitiään.”

Erkki ei ollut etäinen johtajahahmo vaan 
hän kohtasi ihmisiä sydämen tasolla näyt-
täen esimerkkiä. Tärkeää on kuuntelemi-
nen ja hyväksynnän osoittaminen. Tunteet 
ovat olennainen osa ihmistä.

Erkki Arvajan muistokirjoitus
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Turvallisessa ympäristössä ihminen voi 
oppia tunnistamaan tunteitaan, ilmaise-
maan niitä sekä hyväksymään itsensä ja 
sitä kautta myös toiset ihmiset. Kuunteleva 
hyväksyvä ympäristö eheyttää.

Erkki rohkaisi ja antoi usein myönteistä 
palautetta. Moni elämän kolhima koki 
saavansa takaisin itsetuntonsa ja ihmis-
arvonsa. Elämisen halu ja ilo palautuivat. 
Monen elämässä kääntyi uusi lehti.

Yhdessä tekemistä painotettiin. Ensim-
mäisenä työpäivänä työntekijöille lähettä-
mässään tiedotteessa uusi toiminnanjohta-
ja toivoi, että toinen toistamme rohkaisten 
työntekijöiden erilaiset lahjat voitaisiin 
saada vieläkin näkyvämmin käyttöön.

Työyhteisöt ja niissä toimivat ihmiset 
nähtiin ideoita synnyttävänä voimavarana, 
jota arvostettiin. Työyhteisön kehittämi-
seen ja työntekijöiden hyvinvointiin kiinni-
tettiin suurta huomiota. Virkistysmatkoista 
tuli monelle vuoden kohokohta.

Erkki pyrki tiedonkulun avoimuuteen ja 
läpinäkyvyyteen. Johtoryhmän, työryhmi-
en ja toimikuntien kokouksista laadittiin 
muistiot kaikkien työntekijöiden luettavik-
si. Tietotekniikan käyttöä kehitettiin niin 
ulkoisessa kuin sisäisessäkin tiedottami-
sessa. Perustettiin säännöllisesti ilmestyvä 
lehti, Vapautetut. Lehden toimittaminen 
ja taitto olivat Erkille mieluista puuhaa.

Erkki ymmärsi tutkimustiedon merkityk-
sen toiminnan kehittämisessä. Vuosittain 
toteutettavien asukastyytyväisyys- ja työyh-
teisöindeksikyselyjen lisäksi tehtiin monia 
arviointeja ja laajempiakin tutkimuksia. 
Erkki käynnisti myös historiikkiprojektin 
ja oli aktiivinen kuva- ja videomateriaalin 
kokoaja.

Hänen johdollaan yhdistyksen toiminta 
laajeni huomattavasti. Uusia asumisyk-
siköitä hankittiin ja aloitettiin ruoka-
pankkitoiminta. Projektiperusteinen työ 
laajeni. Erkki oli rohkea ja aloitekykyinen 
sekä tehokas ja nopealiikkeinen tarttuen 
innolla hyviin ideoihin – todellinen hyök-
kääjäpelaaja ja kapteeni Katulähetyksen 
joukkueessa.  Asioiden ajamisessa auttoivat 
yhteistyösuhteet yhteistyökumppaneihin, 
erityisesti Jyväskylän kaupunkiin ja 30 
vuoden kokemus kunnallispolitiikasta, 
myös kaupunginhallituksen pitkäaikainen 
jäsenyys.

Viimeisenä työpäivänään täyttäessään 
68 vuotta Erkki kertoi 14 vuoden aikana 
kokeneensa vahvasti, että yhdistyksen 
työntekijät välittivät aidosti heikompiosai-
sista ihmisistä. On tärkeää välittää toinen 
toisistamme ja puhua siitä, miten paljon 
merkitsemme toinen toisillemme. Tuossa 
yhteydessä hän kertoi usein lastenlapsis-
taan. Kokemukset ja oppiminen koko 
elämän matkan varrelta olivat kiteytyneet 
viisaudeksi.

Erkin jättämää perintöä on mahdoton 
kuvata lyhyesti. Tuo nopealiikkeinen mies 
osallistui, teki yhteistyötä, kohtasi ja auttoi 
erilaisia ihmisiä mitä moninaisimmissa ti-
lanteissa. Tässä tuki elävä kristillinen usko, 
elämänmyönteisyys ja hyvä kunto aina 
vuoden 2016 vakavaan sairastumiseen asti.  
Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja 
Pekka Arposuo on todennut, etteivät sanat 
riitä kertomaan sitä, mitä Erkki on merkin-
nyt Jyväskylän Katulähetykselle.

Puoliso Tuulan, poikien Mikan ja Jarkon 
sekä Pertti -veljen ja heidän perheidensä 
lisäksi Erkkiä jäi kaipaamaan suuri jouk-
ko työtovereita, yhteistyökumppaneita ja 
ystäviä. 

Markku Leinonen
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SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY – FINLANDS GATUMISSIONS 
FÖRBUNDET RF

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2019

TOIMINNAN TARKOITUS

Liiton tarkoitus on edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa katulähetys-, vankila- ja 
diakoniatyötä erityisesti päihde- ja kriminaalityön sekä kuntoutus- ja asuntopalvelu-
jen alalla sekä tukea evankelis-luterilaisten jäsen-seurakuntiensa ja jäsenyhdistystensä 
toimintaa katulähetystyössä.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Hallinnosta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Muut vastuuhenkilöt ovat 
kirjanpitäjä, EU-ruoka-aputoiminnan yhdyshenkilö, liiton kotisivun hoitaja ja Ren-
gas-lehden toimitussihteeri sekä Rengas-lehden tilausrekisterin ja jäsenrekisterin 
hoitaja.

TALOUS

Kirkkohallitus on tukenut Suomen Katulähetysliittoa ja sen toimintaa taloudel-
lisesti 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 oleel-
li-sesti vähentyneet. Jäsenmaksutuottojen osuus on merkittävä lisä liiton taloudessa. 
Jäsenmäärän toivotaan kasvavan ja sitä kautta myös jäsenmaksutulojen tulevaisuu-
dessa nousevan. Uusia avustuksensaantikohteita ja -mahdollisuuksia tullaan kartoit-
tamaan. Rengas-lehden tilauskantaa myös kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan.

KOULUTUS

Liitto tukee jäsentensä järjestämää, paikallistasolla toteutettavaa koulutusta. Liitto 
kannustaa jäsenjärjestöjä järjestämään alueellisia käytännönläheisitä koulutuksia ka-
tulähetystyöstä.

Katulähetyksen kesä- ja/tai talvipäivillä järjestetään seminaariosio yhteiskunnal-
lisesti ajankohtaisista ja katu-lähetystyötä koskevista aiheista. Koulutustoimintaa 
kehitetään edelleen 2015 jäsenistölle tehdyn koulutusky-selyn pohjalta.  
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Liitto kehittää yhteistyötä DIAK:n kanssa. Liitosta ollaan yhteydessä opettajiin 
tarjoten opiskelijoille mahdol-lisuutta tehdä esim. opinnäytetyö Katulähetyksen 
päihde- ja kriminaalityössä.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Liiton toimintastrategian luominen on erityisesti liittynyt kykyyn ja valmiuteen 
vastata liiton toiminnan tarkoi-tukseen ja yhteiskunnan muutoksiin. Laaditun stra-
tegian pohjalta lähdemme toteuttamaan asioita käytännön tasolla niin, että voimme 
liittona vastata ajan asettamiin haasteisiin kuten epätasa-arvon kasvuun, päih-teiden-
käytön ja katuelämän muuttumiseen sekä vankeusmuutoksiin. 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin päihde- ja kriminaalityön 
sekä hengellistä kasvua tukeviin koulutuksiin ja muihin toimintaa edistäviin tilai-
suuksiin.

VALTAKUNNALLISET KATULÄHETYSPÄIVÄT

70. talvipäivät vietetään Tampereella 18.-20.1.2019 AitO Toimintakeskuksessa.
73. kesäpäivät vietetään Rovaniemellä 9.-11.8.2019

MUU TOIMINTA

Jatketaan EU-ruoka-aputoimintaa välittämällä elintarvikkeita halukkaille jäsenjär-
jestöille edelleen jaettavaksi.

Toimitetaan edelleen Rengas-lehteä. Lisätään mahdollisuuksien mukaan lehden 
sähköistä levikkiä toiminta-vuoden aikana.

Pidetään kotisivut ajan tasalla, tehdään liittoa, sen toimintaa ja periaatteita sitä 
kautta tunnetuksi.

Ollaan yhteistyössä eri päihde- ja kriminaalityön järjestöjen ja yhdistysten sekä 
muiden saman alan toimijoi-den kanssa.

Jatketaan edelleen tiivistä yhteistyötä Kirkkohallituksen kanssa.
Ollaan valona pimeydessä ja viedään evankeliumia sinne, missä sitä eniten tarvi-

taan.
Jumala siunatkoon Suomen Katulähetysliittoa, sen toimintaa ja jokaista siinä jolla-

kin tavalla mukana olevaa.
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 ©Keskipohjanmaa
Kokkolalainen Pentti Latvala
on yksi Kokkolan katulähetyksen
aktiivisimmista vapaaehtoistyöntekijöistä.
Ihmisten auttaminen on astunut hänen
elämänsä keskiöön. Toisin oli vähän 
yli kymmenen vuotta sitten. Silloin elämän
keskiössä oli alkoholi.
Nyt Latvala kertoo, että ”toinen
elämä” jäi taka-alalle vuonna 2006.
– Irtauduin alkoholista, tulin
uskoon, muutin elämäntyyliäni.
Tein lopullisen päätöksen
ollessani hoidossa alkoholin takia.
Ei tämä tähän voi loppua,
ajattelin. Vaikeina aikoina olin
käynyt seurakunnan tilaisuuksissa.
Raitistuttuani löysin mukaan
katulähetyksen toimintaan.

Latvalan mukaan katulähetyksessä
yhdistyvät kristillinen sanoma
ja sosiaalinen auttamistyö.
Vapaaehtoistyö on pitänyt hänet
otteessaan kohta seitsemän vuotta.
– Palkitsevimpia ovat hetket,
kun äärimmäisiä ratkaisuja
miettineet ihmiset ovat osittain
meidän takiamme saaneet
syytä jatkaa elämäänsä. Voin
omalla panoksellani auttaa esimerkiksi
alkoholista irtautumisessa,
sanoo Latvala, joka on ollut
eläkkeellä kolmisen vuotta.

Tukea ja juttuseuraa
Kokkolan katulähetyksen vapaaehtoiset eivät jätä yksinäistä yksin

Kokkolan seurakuntayhtymässä
on tehty katulähetystä 45 vuotta.
Suomalaisen seurakunnan katulähetys 
pyörii noin kymmenen aktiivisen 
vapaaehtoistyöntekijänja 
erityisdiakoniatyöntekijä Anne Belghitin
voimin. Mukana toiminnassa on myös
katulähetyksen pappi,
seurakuntapastori Emilia Teerikangas.

Työsarkaa riittää. Pentti Latvala
kuvailee, että Kokkolassa on paljon 
syrjäytyneitä ihmisiä.
– Alkoholi, huumeet, lääkkeet
ja yksinäisyys. Ne aiheuttavat
eniten ongelmia.

Katulähetyksen Porinatupa
on avoinna kaksi kertaa viikossa,
maanantaisin ja torstaisin kello 13–15.
Porinatupa sijaitsee Café Backstagella
Torikadulla. Latvalan mukaan tukea ja
juttukavereita kaipaavien kirjo on laaja.
– Asiakkaamme kärsivät yksinäisyydestä
ja työttömyydestä,
ehkä juomaputkesta. Yhteiskuntaluokalla
eikä iälläkään ole
väliä. Syrjäytyminen on helppoa
vaikka yrittäjälle, joka yhtäkkiä
menettää omaisuutensa.
Yksinäisyydessä jää loukkuun
ilman kontakteja.

Yksinäisyyttä ja työttömyyttä
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Katulähetyksen vapaaehtoisista
monella on hieman samanlainen
tausta kuin Latvalalla. Ongelmia
on ollut, mutta niistä on selvitty.
– Voimme tarjota vertaistukea,
koska puhumme samoista
asioista. Harvalla meistä on kliininen,
täysin ongelmaton tausta.
Tiedämme, mitä tarkoittavat
kaikkien systeemien ulkopuolelle
tippuminen ja vähävaraisuus.

Pentti Latvalan mukaan huumeongelma
on pahentunut viime aikoina
Kokkolassa.
– Se näkyy autettavien kotona
käydessäkin. Kaaos voi olla aikamoinen.
Vapaaehtoisringissä mukana
oleva, hoitoalalla työskennellyt
Jorma Ruotsalainen täydentää,
että etenkin metamfetamiiniin
törmää tasaisesti.
– Yleistä on myös lääkeaineiden
sekakäyttö. Kun siihen vedetään
kaljaa perään, niin kyllä sotkeutuu,
Ruotsalainen sanoo.
Katulähetyksen Porinatupaan
saa tulla humalassa, mutta sisällä
juominen on kielletty.
Maanantaisin ja torstaisin Porinatuvalla
tarjoillaan ruokaa. Se
vetää paikalle ”huppupäisiä” nuoriakin,
kuten Latvala kuvailee.

Tuttu mies kahvitiskin takana. Pentti Latvala, 
Kokkolan katulähetyksen kantavia voimia.

Huumeisiin törmää
– Saamme ruokaa lahjoituksina
suurkeittiöiltä ja seurakunnan lounaalta.
Syömisen päälle luetaan päivän sana ja
lauletaan ruokalaulu. 
Sitten kahvitellaan ja keskustellaan. Moni
kävijöistämme käy täällä säännöllisesti,
sanoo Latvala.
Katulähetyksen toiminta on
seurakunnan ja lahjoitusten varassa.
Kulut ovat pienet, koska pääosa 
toiminnasta tehdään  vapaaehtoisvoimin.

Rahallisen lisäpanostuksen lisäksi
Latvalalla on toinenkin toive.
– Toivomme kipeästi lisää vapaaehtoisia
rinkiimme. Etenkin
nuoria. Toimintamme on välillä
aika fyysistäkin. Teemme esimerkiksi
jalkautumisia kadulle ja
käyntejä ihmisten lähelle. Pidämme
kynnyksen mahdollisimman
matalalla.

Jouni Nikula(KP)
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Kuopion terveisiä
Junnailijan pilli ilimoo jo viilsi..
Raotakylikukko kiskoilla kiilsi, Lentävä kalakukko......

Terveiset mualimannavalta rakkaat katulähetysystävät. 
Syyskuussa aloitimme Kuopion Katulähetyspiirin 
kokoontumiset diakoniakeskuksella.
Piiri on kaikille avoin matalan kynnyksen Raamattu- ja 
keskustelu ryhmä.
Aloitamme aina kahvilla ja pullalla  jonka jälkeen 
keskustelemme Apostolien teoista Maila Janatuisen 
ilosanomapiirin kysymyksien pohjalta.
Välillä lauloo lujjautamme hengellisiä lauluja.
Kokoontumisia on kuusi ennen joulu taukoa. Syksy 
päättyy Katulähetyksen ystävien yhteiseen joulujuhlaan 
Poukamassa 10.12.2018.

Siunaavin terveisin Juha Willman

Kuvassa Jarmo Tarkkonen, Hannu Hyvärinen ja Ritva Ikäheimonen
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SKLL:N VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
- Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti 
Pekka Arposuo.

- Erovuorossa hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat Alli Pettersson ja 
Petri Laitinen sekä varajäsenet Tiina Laukkanen ja Pentti Ruotsalainen.

- Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tiina Laukkanen ja 
Pentti Ruotsalainen sekä varajäseniksi Sirpa Arposuo ja Ilkka Räisänen.

- Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019:

Seurakunnat:

Alle 5000 jäsentä 40€/vuosi

Alle 10000 jäsentä 50€/vuosi

Yli 10000 jäsentä 80€/vuosi

Henkilö- ja kannattajajäsenet 20€/vuosi

Yhdistykset:

Alle 50 jäsentä 30€/vuosi

Alle 100 jäsentä 40€/vuosi

Yli 100 jäsentä 50€/vuosi
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SUOMEN KATULÄHETYLIITTO RY

budjetti budjetti Toteutunut
2019 2018 01.01.2017

VARSINAINEN TOIMINTA 31.12.2017
RENGASLEHTI
TUOTOT

3001 Rengaslehden myynti 3200,00 3700,00 3 095,40
TUOTOT 3200,00 3700,00 3 095,40
KULUT

HENKILÖSTÖKULUT
3011 Työkorvaukset -400,00 -300,00 -270,00
MUUT KULUT
3020 Rengaslehden painatus ja -5200,00 -5200,00 -3 817,32

postitus
3030 Postikulut -200,00 -180,00 -311,07
3040 Toimisto- ja kopiokulut -50,00 -50,00 0,00
MUUT KULUT -5450,00 -5430,00 -4 128,39

KULUT -5850,00 -5730,00 -4 398,39
RENGASLEHTI -2650,00 -2030,00 -1 302,99
HALLINTO
KULUT

MUUT KULUT
3120 Hallituksen kokouskulut -500,00 -300,00 -438,00
3124 Km-korvaukset -3200,00 -3000,00 -2 560,35
3126 Hallituksen matkakulut -600,00 -500,00 -345,80
3128 Kesä- ja talvip. kulut -1000,00 -3000,00 -969,41
3129 Kesä-ja talvipv tarj.+majoitus -2000,00 -2876,10
3130 Postikulut -50,00 -50,00 - 6,05
3131 Puhelin- ja nettikulut 0,00 -30,00 -0,00
3132 Pankkikulut -200,00 -160,00 -190,94
3140 Toimistokulut -30,00 -30,00 0,00
3141 Kotisivut -100,00 -80,00 -48,00
3145 Kirjanpito -1200,00 -1000,00 -1 000,00
3146 Tilintarkastus -220,00 -210,00 -195,00
3172 Koulutus -2300,00 -1000,00 0,00
3182 Huomionosoitukset, lahjat -1000,00 -500,00 -713,60
3185 Jäsenmaksut -110,00 -110,00 -110,00
3190 Muut kulut -500,00 -100,00 -209,00
MUUT KULUT -13010,00 -10070,00 -9 662,25

KULUT
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -15660,00 -12100,00 -10 965,24
VARAINHANKINTA
TUOTOT

5000 Jäsenmaksut, hlö-jäsenet 330,00 250,00 340,00
5001 Jäsenmaksut, yhdistys 1800,00 2000,00 1 900,00
5010 Jäsenmerkit 20,00
5040 Kolehdit 1500,00 1800,00 1 587,55

TUOTOT 3630,00 4050,00 3 847,55
KULUT

5190 Muut var.hank. kulut -17,60
VARAINHANKINTA 3630,00 4050,00 3 829,95

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -12030,00 -8050,00 -7135,29
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
MUUT TUOTOT
KORKOTUOTOT

6010 Korkotuotot 30,00 50,00 24,01
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -12000,00 -8000,00 -7 111,28
OMATOIMINEN
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
YLEISAVUSTUKSET

8000 Yleisavustukset 12000 8000 12 000,00
0,00

YLEISAVUSTUKSET 12000 8000 12 000,00
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 4 888,72



15

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

 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

FI18 5710 8320 0766 75 
 

BIC 

OKOYFIHH 

Saaja 
Mottagare 

Suomen Katulähetysliitto ry   

 

 

Maksajan               
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
namn och 

adress 

 

Rengas-lehden tilaaja 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

 Viitenumero 
Ref. nr 1012

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag 20.12.2018 

Euro 

12,00 

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

TI
LI

SI
IR

TO
. G

IR
ER
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G

Huom! 
Rengas-lehden tilaaja, pyydämme henkilötilaajia maksamaan Rengas-
lehden vuosikerran tilausmaksun 12 euroa Suomen Katulähetysliitto ry:n 
tilille 
FI18 5710 8320 0766 75 käyttäen viitenumeroa 1012 20.12.2018 
mennessä. Erillistä laskua ei enää lähetetä.
Katulähetyksen yhteisöt tilatkaa Rengas-lehteä jäsenillenne. 
Nipputilauksista tulee 10% alennus.
Ilmoittakaa muuttuneet osoitetiedot ja mahdollisesti poisnukkuneet 
tilaajat.

Kiitos tilauksistanne ja katulähetystyön kannatuksesta.

Jukka Silvola
osoiterekisterin hoitaja

Rengas-Lehden toimitus tarvitsee jäsenistöltä kirjoituksia ja 
kuvia mm. tapahtumista ja kokoontumisista ja mahdollisesti 

myös leireistä joita pidätte yms. sähköpostilla 
pekka.arposuo(at)gmail.com



www.katulahetysliitto.org

HALLITUS 2018:
 
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo,  Huoltokuja 3, 
40800 Vaajakoski
0400 849 710
pekka.arposuo@gmail.com

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

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

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

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

Alli Pettersson
044 506 4105
alli.petterson(at)gmail.com

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

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

Petri Laitinen, Pyhäranta
044 068 4903
petri.laitinen(at)evl.fi

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

Suomen Katulähetysliitto ry. - 
Finlans gatumissionsförbundet rf.


