Rengas

Suomen Katulähetysliitto ry. Finlans gatumissionsförbundet rf.

3/2020

RENGAS-LEHTI 3/2020

SISÄLLYS:
Pääkirjoitus									3
Rengas-lehden vuosikerran tilausmaksu				4
Turun Katulähetyksen kuulumisia				4
Apua suoraan perheisiin						6
Kesäpäivät Laitilassa						7

RENGAS-LEHTI
Kristillissosiaalinen päihde-kriminaali- ja katulähetystyön julkaisu
74. vuosikerta
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Vuosikerran hinta 12 €
Yhteisöalennus yli 3 kpl:sta -10 %
Toimituskunta
Pekka Arposuo (vastaava toimittaja), Jyväskylä
Inger Eronen, Pori
Pertti Ahokas, Rovaniemi
Taitto
Tuulan Pika-Offset Oy, Sirpa Malin Jkl. Katulähetys
Tilaukset ja osoittenmuutokset
Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Jukka Silvola
jukka.jp.silvola@gmail.com, 040 363 2969
Paino Tuulan Pika-Offset Oy, Turku
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Puheenjohtajalta

Pääkirjoitus
“Me tiedämme, että kaikki yhdessä
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat
Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut.” Room. 8:28
Kuluva vuosi on ollut meille kaikille
poikkeuksellisesti hyvin erilainen kuin mihin
tähän asti olemme tottuneet vuosikymmenten aikana. Olemme joutuneet ikään kuin punnitsemaan henkilökohtaisen elämämme aarteita ja asettamaan painoarvot uudelleen
kohdalleen. Itsestäänselvinä pitämämme asiat, ihmissuhteemmekin,
eivät enää olekaan olleet niin itsestäänselviä eivätkä aina niin helposti
toteutettavia.
Olemme joutuneet ainakin osittain luopumaan fyysisistä kontakteista
ja välittömästä yhteydenpidosta ja yhdessäolosta. Liian etäälle toisista
joutuminen tekee kipeää.
Yksi ihmisen perustarpeista on tarvita toista. Tänä vuonna tämä perustarpeemme on jäänyt olosuhteiden pakosta paitsioon. Kahvikupin
äärellä oli mukava päivittää kuulumisia ja saada olla läsnä. Nyt
olemme joutuneet nauttimaan kahvimme vain virtuaalisesti yhdessä.
Paremman puutteessa sekin on ollut siedettävämpi vaihtoehto kuin
kokonaan yhteyksetön elämä.
Yhteys Jumalaan, Isään ja Luojaan, on aina mahdollista olosuhteistamme riippumatta. Yhteys Häneen on mahdollista, missä ja milloin
tahansa. Hän on aina valmis yhteyteen luomansa ihmisen kanssa,
koska Hän loi ihmisen olemaan yhteydessä kanssaan. Itseasiassa
Hän odottaa yhteydenottoamme. Aina. Otathan yhteyttä!
“Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut teidät Poikansa
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.” 1. Kor. 1:9
Sirpa Malin
Katulähetysliiton sihteeri

3

Rengas-lehden vuosikerran tilausmaksu
Hyvä Rengas-lehden tilaaja,
henkilötilaajia pyydämme maksamaan Rengas-lehden vuosikerran tilausmaksun 12 euroa Suomen Katulähetysliitto ry:n tilille FI18 5710
8320 0766 75 käyttäen viitenumeroa 1012 31.12.2020 mennessä.
Erillistä laskua ei enää lähetetä.
Katulähetyksen yhteisöt, tilatkaa Rengas-lehteä jäsenillenne. Nipputilauksista tulee 10% alennus.
Ilmoittakaa muuttuneet osoitetiedot ja mahdolliset pois nukkuneet
tilaajat:
Jukka Silvola
osoiterekisterin hoitaja
puh. 040 363 2969
jukka.jp.silvola@gmail.com
Kiitos tilauksistanne ja katulähetystyön kannatuksesta!

Turun Katulähetyksen kuulumisia
Kuluneen vuoden kevään ja kesän aikana korona ja toimintaympäristön
muutokset ravistelivat katulähetyksen
toimintaa voimakkaasti. Turussakin
luterilaisten seurakuntien ruokajaot
pysäytettiin yhtäkkiä. Kirkon taholta
tuleva paine tuntui katulähetyksessä,
joka päättikin yläsalin sulkemisesta maaliskuussa paria pienpiiriä
lukuunottamatta. Iso osa vapaaehtoisista oli määrätty karanteeniin.
Kirpputorilta katosivat niin ostajat kuin myyjätkin. Samaan aikaan ihmisten hätä kasvoi päivä päivältä niin taloudellisesti kuin psyykkisestikin. Vapaiden suuntien seurakunnat jatkoivat ruokakassijakelua uusin
pelisäännöin, vaikka niidenkin soveltaminen oli erilainen eri
toimintapaikoissa.
Katulähetys joutui puun ja kuoren väliin: ihmisten hätä ja koronaan liittyvät ohjeistukset ja Ruokaviraston määräykset löivät korville
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samanaikaisesti. Diakoniakeskuksen avustuksella ryhdyttiin pikaisesti
rakentamaan uutta poikkeusajan toimintamallia, jossa yläsalissa pakattiin valmiita elintarvikekasseja pienellä joukolla kahtena päivänä
viikossa.
Diakoniakeskuksen autolla pakatut kassit toimitettiin erityisesti
katulähetyksen kohderyhmille eli asunnottomille ja päihdehuollon tukiasuntoihin. Operaatio ruokakassilta saatiin hieman täydennystä.
Toimintamallilla jaettiin 270-300 kassia viikossa sekä lisäksi tiettyjä
tuotteita pahvilaatikoissa, ja tietysti vapaaehtoisille tulevat kassit. Palaute kasseista oli myönteistä. Myös Turun kaupunki oli tyytyväinen
tähän toimintaan. Kaupunkihan oli rakentanut omaa yhteistyötään
Operaatio Ruokakassin kanssa vastaavalla mallilla. Myös seurakuntien diakoniatyöntekijät aktivoivat omaa toimintaansa, sillä monet
ruoka-apua jakavat paikat olivat joutuneet sulkemaan ovensa.
Tilanne, jossa monet vapaaehtoiset olivat ilman palveluvuoroa ja monet katulähetyksen vakioavunhakijat jäivät muiden toimijoiden avun
varaan, herätti tyytymättömyyttä jäsenissä ja vapaaehtoisissa. Haluttiin tehdä enemmän ja hallituksen luottamus kyseenalaistettiin. Näissä
tunnelmissa Eetu Myllymäki ja Satu Pietilä erosivat hallituksesta. Samalla yhteistyö diakoniakeskuksen kanssa keskeytyi ja asunnottomien
kohderyhmän kassien pakkaus siirtyi Yrjänän srk-kotiin Operaatio
ruokakassin avustuksella. Jäsenkokous antoi kesäkuussa luottamuksen
jäljelle jääneelle hallitukselle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ilkka
Räisänen, joka kantaa päävastuun toiminnasta. Katulähetys jatkoikin
elintarvikekassien pakkaamista kesän yli yläsalissa ja jakelu toteutettiin turvaväleistä huolehtien ulko-ovelta asiakas kerrallaan.
Syksyn tullen ovat myös kouluruokailutilaisuudet hartauksineen jatkuneet kahtena päivänä viikossa. Korona on vielä heijastunut
kävijämäärän vähenemisenä entiseen nähden.
Jäsenkokous 2019 velvoitti hallituksen tasapainottamaan taloutta,
joka on ollut rakenteellisesti alijäämäinen. Koronan aiheuttama
poikkeustila pahensi tilannetta. Kiinteistökuluihin ei voida vaikuttaa,
joten ainoa merkittävä säästökohde on henkilöstökulut. Siksi olen
hyvässä yhteisymmärryksessä hallituksen kanssa jättänyt toiminnanjohtajan tehtävät.Tullessani katulähetykseen Kaarina toivoi, etten
aivan pian lähtisi pois. Sen toiveen olen täyttänyt, vaikka monessa
muussa kohden en mittaa täyttänytkään. Ilman esirukoilijoita ja vahvaa kutsumuksen kokemusta en olisi jaksanut näin kauan. Herra on
vahvistanut lukuisten profetaalisten merkkien kautta, että tehtäväni
päättyy. Näin hän on hyväksi nähnyt.
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Olen kiitollinen yli 14 vuoden palveluajasta Katulähetyksessä, ja
lähden monia kokemuksia rikkaampana. Jäsenyys ja monet ystäväsuhteet säilyvät – eikä katulähetyskutsustakaan niin vain eroon pääse. Olen-

kin osallistunut kesällä torievankeliointiin, jossa Katulähetys ja Toivon seurakunta ovat yhdessä vieneet ilosanomaa kahvitarjoilun ja laulujen merkeissä.
Herramme on vaikuttanut väkevästi, sillä yhtenä päivänä pelastui toistakymmentä sielua, jotka tahtoivat antaa elämänsä Jeesukselle. Halleluja!

Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.
Aika on pakata reppu ja aika on nousta ja lähteä.
Aika on itkeä ja aika on luopua.
Niin.
Ajatellen häntä, joka meidän syntisten ihmisten tähden oli valmis
luopumaan taivaan kirkkaudesta ja kunniasta ja ottamaan orjan
muodon ja kantamaan ristin häpeästä välittämättä.
Niin.
Onko suurempaa iloa kuin seurata häntä!
Herraa Jeesusta seuratkaamme.
Jukka Silvola
Turku

Apua suoraan perheisiin
Lahjoituspyyntöjä, avustusjärjestöjä, rahankeräyksiä tulee nykymaailmassa vastaan aivan kaikkialla. Mikkeliläinen hyväntekeväisyysyhdistys Toivon Kammari ry erottuu isoista ja näkyvistä toimijoista
paikallisuudellaan. Seitsemisen vuotta toiminut kristillinen yhdistys
pyörittää Mikkelin keskustassa n. 700m2 tiloissa kirpputoria, kerää rahaa lipaskeräyksillä, ottaa vastaan tavaralahjoituksia, jakaa EU ruokaa/ tavara-apua. Meillä on myös tarjolla mahdollisuus sielunhoitoterapiaan sekä uuden tavaran outlet osasto.
Nykyisin harva muistaa, millaista on sairastaa. Vauva teholla ja sairaiden lasten kanssa touhutessa silmät avautuvat. Oman paikallisen
yhdistyksen kautta voimme kohdistaa avustukset sinne, missä niitä
tarvitaan ilman byrokratiaa. Sairaat lapset ovat sydäntä lähellä, koska
olen itsekin sairastanut pienestä lapsesta asti. Olen käynyt läpi elinsiirron ja olen nykyisin itsekin sairauseläkkeellä. Huomaan
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arkipäivässä, miten pienet tavaralahjoitukset mm. lelupaketit, villasukat piristävät niin lapsipotilaita kuin heidän sisaruksiaan.
Sairaudet koskettavat koko perhettä. Autamme avuntarvitsijoita
ympäri vuoden. Lisäksi joulun alla viemme Mikkelin keskussairaalan
päivystyspuolelle lapsipotilaille n. 200 lahjapakettia.
Pyrimme auttamaan kaikkia muitakin avuntarvitsijoita sairaiden lasten
ja heidän perheidensä lisäksi. Apua tarvitsevia ovat mm. opiskelijat,
avioero tapaukset, yksinäiset ihmiset, seniorit. Avuntarvitsijoiden
määrä on lisääntynyt huomattavasti näiden seitsemän vuoden aikana,
jonka olemme toimineet. Toimintaan olemme sijoittaneet omia varoja
huomattavasti, jotta pystyisimme jatkamaan toimintaa ja kehittämään
sitä. Itselleni en ota palkkaa ja vaimoni saa työstään puolipäiväpalkan.
Yhdistyksellemme on tarjottu vuosittain n. 1€/päivä tukea, jonka
kieltäydyimme tänä vuonna ottamasta vastaan.
Vuosi on vaihtunut uuteen ja monet kulut mm. vuokrakulut nousivat.
Tarvitsisimme tukea toiminnallemme, jotta se jatkuisi. Olemme jo
pitkään miettineet, miten saisimme palkattua henkilön vastaamaan
kirppis myymälästämme. Siitä olisi suunnaton apu kehittäessämme
toimintaamme.
Tahdon kiittää koko sydämestäni kaikkia vapaaehtoisia, tavaralahjoittajia, asiakkaita ja kaikkia niitä, jotka tavalla tai toisella tukevat
toimintaamme.
”Lahjoitus on vastaanottajalle inhimillinen merkki siitä, että on joku,
joka välittää. Se on sairauden, surun ja väsymyksen keskellä iso asia.
”
Ari Heinonen
Toivon Kammari ry
Mikkeli

Kesäpäivät Laitilassa 16.-17.9.2020
”Hän säät ja ilmat säätää...” Tämä virsi oli varmasti monen mielessä,
kun aloitimme Suomen Katulähetysliiton Kesäpäiviä Lehtoniemen leirikeskuksessa Laitilassa. Aila-myrsky antoi jo merkkejä tulostaan,
mutta onneksi kaikki pääsivät turvallisesti perille. Korona-epidemian
vuoksi päivät jo kerran peruttiin, mutta koska sääntömääräinen
7

vuosikokous oli pidettävä, niin päivät päätettiin järjestää
yksipäiväisenä. Osa vieraista saapui jo tiistai iltana ja loput keskiviikon
aikana. Otimme vieraat vastaan tervetuliaiskassilla, jotka Laitilan kaupunki lahjoitti. Kassissa oli mm. Coreplast Laitila Oy:n lahjoittama heijastin, hyvänmielen arpalippu, tietoa Laitilasta ja saipa jokainen vielä
suunkin makeaksi.
Keskiviikkoaamuna nautimme emäntien tarjoaman maittavan
aamupalan, jonka jälkeen nostettiin lippu salkoon ja hiljennyttiin
aamun sanan äärelle Pirjo Leinion johdolla. Tämän jälkeen hallitus siirtyi pitämään kokousta ,ja osa lähti tutustumaan naapurikunnan
vanhaan kirkkoon ja automuseoon Uuteenkaupunkiin.
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Herkullisen lounaan jälkeen oli
kesäpäivien avajaistilaisuus,
jossa tervetulotervehdyksen
pitivät Laitilan seurakunnan
diakoniatyöntekijä Tiina
Rehmonen sekä kirkkoherra
Petri Laitinen. Katulähetysliiton
puheenjohtaja Pekka Arposuo
toi omat terveisensä Jyväskylästä ja johdatteli väen
vuosikokoukseen. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin
Jarmo Tarkkonen ja sihteeriksi
Tiina Rehmonen.
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Pekka Arposuo

Petri Laitinen
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Anne-Maija Koivisto esitteli tilinpäätöksen
ja puheenjohtajan johdolla käytiin vilkasta
keskustelua ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Vuosikokous valitsi liiton hallitukselle jäsenet sekä puheenjohtajaksi
yksimielisesti Pekka Arposuon. Vuosikokouksen jälkeen siirryimme ruokailemaan.

-

Ruumiin ravinnon jälkeen
oli vuorossa hengen
ravintoa raamattutunnilla.
Kesäpäiviemme aiheena
oli Jumalan huolenpito:
Petri kertoi Martan ja
Marian kohtaamisesta
Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi: ”Martta,
Martta, sinä huolehdit ja
hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut
hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.” Mekin saamme Marian lailla
levätä Jeesuksen jalkojen juuressa. Rukouksesta saamme uuden
voiman työhön. Vaikka hengellinen työ on tärkeää, niin säännöllinen
hiljentyminen Jumalan kanssa on vielä tärkeämpää, ilman sitä meistä
tulee touhuilevia Marttoja.
Ristikulkueella aloitettiin iltamessu, jossa palvelivat kirkkoherra Petri Laitinen, diakonissa
Tiina Rehmonen, suntio Anneli
Vuorio sekä tekstinlukijoina Juha
Willman Kuopiosta ja Pentti Ruotsalainen Lahdesta.
Pentti Ruotsalainen Juha Willman
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Katulähetystyöhön siunattiin Liisa Hedman Laitilasta ja
Jaana Yrjälä Turusta. Heidät kukitettiin todistusten kera.

Saimme myös kuulla Juhani Kärkkäisen upeaa laulua Petrin
säestäessä. Päätösjuhlan alussa
siunattavat kukitettiin ja heille annettiin todistukset sekä katulähetysmerkit. Kesäpäivien suunnittelutyöryhmä sai myös omat kiitoskukkansa. Sen jälkeen olikin
vuorossa ”viestikapulan” luovuttaminen turkulaisille, jotka toivottivat
katulähetysväen lämpimästi tervetulleeksi Talvipäiville Turkuun 5-7.3.2021.
Oli aika laskea lippu ja hiljentyä Vesa Lehtisen illan sanaan.
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Milka Rehmonen,
Tiinan tytär, on ollut
katulähetyspäivillä jo
aivan pienestä tytöstä lähtien
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Laitilan katulähetysväki

Turun katulähetysväki

Iltapalan syötyämme osa lähti kotimatkalle ja osa saunomaan. Tuulisen yön jälkeen Lehtoniemessä herättiin pimeässä, sillä myrsky oli
katkaissut sähköt. Aamupala nautittiin Laitilan keskustassa Kirkkokodilla ja aamuhartauden
jälkeen kotimatka alkoi. Kiitollisin mielin saattelimme väen kotimatkalle
Jumalan huolenpitoon luottaen…..”ja aallot tainnuttaa”. Turussa tavataan!
Seija Koskinen
toimisto- ja viestintäsihteeri
Laitilan seurakunta
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Suomen Katulähetysliitto ry. -

Finlans gatumissionsförbundet rf.
Postiosoite: : Puheenjohtaja Pekka Arposuo
Huoltokuja 3 40800 Vaajakoski, 0400849710
Pankkitili: FI1857108320076675

www.katulahetysliitto.org
HALLITUS 2020:
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo, Huoltokuja 3,
40800 Vaajakoski
0400 849 710
pekka.arposuo(at)gmail.com
Sihteeri
Sirpa Malin, Jyväskylä
040 757 9817
sirpamalin1(at)gmail.com
Inger Eronen, Pori
044 291 9124
inger.m.eronen(at)gmail.com

Tiina Rehmonen, Laitila
044 568 9299
tiina.rehmonen(at)evl.fi
Ilkka Räisänen, Turku
040 757 0715
ilkka.raisanen(at)saunalahti.fi
Kauko Laaksamo, Hanko
050 564 0168
kauko.laaksamo(at)gmail.com.
Pentti Ruotsalainen, Lahti
044 030 3877
p.rruotsalainen(at)gmail.com
Juha Willman, Kuopio
040 164 1343
jussivonwillman(at)luukku.com

Taloudenhoito: Tilidea Oy,
Janika Laukkanen, janika.laukkanen(at)tilidea.fi

