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Kansikuva: Järvimaisema talvella
(Kuva: Erkki Hänninen)

Rauman talvipäivät 27.2.-1.3.2015.
RENGAS-LEHTI
Kristillissosiaalinen päihde-kriminaali- ja katulähetystyön julkaisu
68. vuosikerta
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Vuosikerran hinta 12 €
Yhteisöalennus yli 3 kpl:sta -10 %
Toimituskunta (yhteystiedot takasivulla)
Sinikka Vilen (vastaava toimittaja), Tampere
Inger Eronen, Pori
Pekka Arposuo, Jyväskylä
Toimitussihteeri + taitto
Erkki Arvaja, Jyväskylä
Tilaukset ja osoittenmuutokset
Tilitoimisto Anne-Maija Koivisto
puh. (02) 2350991, 045 651 2020, a-m.koivisto@co.inet.fi
Paino Jyväskylän Katulähetys monistamo, Jyväskylä
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Puheenjohtajan tervehdys

Joulutervehdys
kiven sisään
Joulukuussa päivänvalo vähenee, tällä hetkellä luminen Tulevan joulun valmistelu ainakin
täällä siviilissä tuntuu olevan päällimmäisenä
ajatuksena. Lähes kaikkialla voi aistia kiireen.
Tavaratalot ja kaupat ovat täynnä rahalla joulutunnelmaa luovia ihmisiä. Lapin lentokentälle
laskeutuu aina joulukuussa satoja ulkomaalaisia
turisteja tuovia lentokoneita. Lapista haetaan
eksoottisia elämyksiä, käydään tapaamassa
joulupukkia ja viedään kotiin joulutuliaisia.
Joulun valot syttyvät kaikkialla kaupallisuuden keskellä.
Hienot ja kalliit lahjat kääritään iloisiin
joulupapereihin odottamaan aattoillan H-hetkeä. Tutussa joululaulussa laulamme ”Laps´
hankeen hukkuu unhoittuu…….”. Suurin ja
kallein joululahja on kuitenkin se, jota ei voi
kääriä paperiin eikä ostaa rahalla, siitä kerrotaan
jouluevankeliumissa (Luuk.2).
Evankeliumi kosketti ja hämmästytti syvästi
jo noin kaksituhatta vuotta sitten, silloinkin
varmasti kyseltiin ja ihmeteltiin. Samoin
kysellään ja ihmetellään edelleen, etenkin
tämän päivän epävakaassa ja yllätyksellisessä
maailmassa. Jouluevankeliumin viesti on yksinkertainen, mutta korvaamattoman arvokas:
-Joulu on Jeesuksen syntymäpäivä. Se, joka
uskaltautuu ja haluaa, vaikka vain hämmästellen
ja kysellen, lähteä miettimään, mitä se oikein
merkitsee, saa kokea yllätyksen: Elämän arki
ja sen sisältö muuttuvat, Jumalan rakkaus ja
hyvyys alkavat koskettaa aivan uudella ja selittämättömällä tavalla.
Joulunläheisyys herkistää mielen varsinkin
vankilaolosuhteissa, omaiset, ystävät ja muistot
tulevat joskus liiankin lähelle. Vieraillessani
vankiloissa joulua edeltävänä aikana olen
useasti vaistonnut rakkauden ja kaipauksen
tuomat yksinäisyyden- ja pelontunteet tule-

Sinikka Vilen
vaa joulunaikaa kohtaan, se näkyy ja tuntuu
edeltävässä arjessa monella eri tavalla. Joulunvietto suljetussa laitoksessa, eristettynä omista
läheisistä ja ystävistä on henkisesti äärimäisen
raskasta ja voimavaroja kuluttavaa aikaa. Mutta
valitettava totuus on kuitenkin, että elämässä
tapahtuu asioita, joita ei voi muuttaa, niiden
kanssa on vain elettävä.
Meitä, jotka saamme valmistella ja viettää
joulujuhlaa täällä siviilissä, ympäröivät myös
monenlaiset vankilanmuurit. Monen jouluun
kuuluvat, lukemattomista eri syistä kaipaus,
pelko, yksinäisyys ja tarkoituksettomuus.
Kivensisällä eletään liian usein myös näennäisessä yltäkylläisyydessä ja hyvinvoinnissa.
Yksinäisyyden, tyhjyyden ja ahdistuksen tunteet päällimmäisinä. Vankilanmuureina voivat
olla silloin oman elämän todellisuuden peittävät, teennäisyyden kätkevät, korkeat kulissit.
Kivi on kova ja kylmä elementti, sitä on
vaikea murtaa. Kivi kuitenkin lämpiää helposti
ja pitää lämpönsä kauan. Haluankin toivottaa
Sinun jouluusi ja elämääsi sitä rauhaa, jonka
vain Joulun Lapsi pystyy antamaan, tulkoon
Hän tuomaan toivoa ja lämmittämään meitä
ja meidän kunkin kiviset muurimme.
J U M A L A N S I U N A A M A A VA PA H T A J A N S Y N T Y M Ä J U H L A A
JA U U T TA V U O T TA 2 0 1 5 S I N U L LE.
Sinikka Vilén
Puheenjohtaja

3

Katulähetyksen talvipäivät
Raumalla 27.2-1.3.2015
”Ol niingon gotonas”
lukee tienvarren kyltissä kun ajelee
Raumalle päin.
” Emme osaa luoda Vettä, mutta
osaamme kaataa sitä janoisille ja viedä
pelastuksen sanomaa eteenpäin”
Lause nousi esille vuosien takaa, kun
aloitimme miettimään Talvipäivien ohjelmaa. Rauman seudulla katulähetystyötä
on tehty liki 30 vuotta. Katulähetystyö
on lähtenyt liikkeelle kohtauspaikasta ja
tukiasunnoista. Vuosien varrella mukaan
on liittynyt työllistäminen ja koulutus. Puhumme polusta, ihmisen kohtaamisesta.
Nyt 2015 vuoden kynnyksellä runsas 30
henkilön joukko kera vapaehtoisten joukko tekee työtä. Yhä uudelleen pysähdymme miettimään mitä ihmisen kohtaaminen
on. Termit, ihmiset, palvelut, yhteiskunta
on muuttunut ja muuttuu ympärillä, mutta
jotkut asiat pysyvät. Ihminen haluaa tulla
kohdatuksi ihmisenä, kokea hyväksyntää,
että omalla tekemisellä on merkitystä, olla
jolle´kulle tärkeä.
Katulähetyspäivien tunnus herättää
monenlaisia ajatuksia /kommentteja:
l Toisen mielestämme annamme
työkaluja elämän matkalle
l Toinen kokee kulkevansa rinnalle
polun varrella
l Toista saatetaan yhdeltä etapilta
toiselle, josta joku muu ottaa kopin
l Puolesta ei tehdä, jokaisella ihmisellä
on myös oma vastuu elämänsä valinnoista
l Herätellään miettimään omia vas-
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tauksia, miten tästä jatkaa eteenpäin
l Laitetaan kädet ristiin ja tuodaan
asiat Taivaan isän tykö
l Tartutaan kitaraan ja lauletaan
kiitosta Jumalalle
Emme osaa luoda vettä =
Meillä ei ole antaa valmiita polkuja,
asuntoa, töitä, koulutusta, puolisoa
Mutta osaamme kaataa sitä janoisille
= Voimme kulkea vierellä, kuunnellä,
tarjota ohjausta, kertoa

Päivien majoitus ja
ilmoittautuminen:
Päivien ajaksi tarjolla eri majoitusvaihtoehtoja:
Meriristi
seurakunnan leirikeskus noin 5km Rauman keskustasta
Majoitustilaa 8 kpl 3 hlön huoneita ja 2 kpl 2hlön huoneita
hinnat: 70 e /vrk/ hlö ja
2vrk 140 e/ hlö
hintaan kuuluu aamupala, liinavaatteet ja iltapala
Varaukset tähän majoitusvaihtoehtoon ilmoittautumisen yhteydessä p. 050-4693168
Eurajoen kristillinen opisto (Koulutie 4, 27100 Eurajoki)
matkaa Raumalle noin 15 km
hinnat: 1hh 45 e/vrk, , 2 vrk 90 e
2hh 68 e/ vrk, 2vrk 136 e
-sisältää aamupalan
-huoneissa suihku ja wc
Tämän majoituksen varaukset suoraan Eurajoen kristilliseen opistolle p. 044 7214803
Hotelli Cumulus (Aittakarinkatu 9 )
Ihh huone 73 e/ yö, 2 vrk 146 e/hlö
2hh 86 e/yö , 2 vrk 172 e/hlö
lisävuode 15 e
-hintaan kuuluu aamupala ja uima-allasosaston käyttö
Tämän majoituksen varaukset suoraan hotellista p 02-837821
Varauksen yhteydessä mainitse Katulähetyspäivät (voimassa 13.2.2015 )
Muita majoitusvaihtoehtoja löytyy osoitteesta: www.visitrauma.fi -> palvelut-> majoitus
Päivien osallistumismaksu:
Osallistuminen päiville pe-su (sisältää ruokailut) 80 e
osallistuminen: pe 20 e
osallistuminen: lauantai 40 e
osallistuminen :sunnuntai 20 e
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse mihin työpajaan haluat osallistua.
Päiville ilmoittautuminen ja lisätiedot ma 9.2 mennessä
Raili Salo p. 050-4693168 (etunimi.sukunimi@rskl.fi)

Ilmoittaisitteko Rauman talvipäivillä katulähetystyöhön siunattaviksi
tulevien henkilöiden nimet 16.2.2015 mennessä puheenjohtajalle.
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”Emme osaa luoda Vettä mutta osaamme kaataa sitä janoisille
ja viedä pelastuksen sanomaa eteenpäin”

Katulähetyksen talvipäivät
Rauma Nuortentalo
27.2-1.3.2015
Perjantai 27.2 2015
klo 14 Saapuminen ja ilmoittautuminen, tulokahvit
klo 16 Päivien avaus . Päivien juontaja: Raili Salo (Rauman Seudun Katulähetys ry)
Musiikki: Team toivo- musiikkiryhmä, Franciscus -kuoro
Rauman seurakunnan kirkkoherra Seppo Sattilainen
Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski
Katulähetysliiton edustaja: Sinikka Vilen
klo 17.30 Päivällinen
klo 19 Katulähetysilta;
Musiikki : Team toivo
Eila-Marja Törmä
Iltahartaus: Anna-Liisa Nummi
klo 20.30 iltapala

Lauantai 28.2.2015
aamupalat majoituspaikoissa
klo 9 Aamun sana: Sauli Ahvenjärvi (kansanedustaja)
klo 10-11.30 Miten kristittyinä voimme vaikuttaa alkoholipolitiikkaan? Anne
Babb (Kansainvälisen siniristin pääsihteeri)
vapaata aikaa seurusteluun tai poikkea torille…
klo 12.30 Lounas
klo 13.30 –15.30 Pajat:
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1) Tutustumista Rauman Seudun Katulähetyksen polku malliin työpajojen kautta.
(Ilmoittautumisten yhteydessä valittava mikä työpaja on 1. toive ja mikä 2. toive. Pajoihin
mahtuu 20 hlöä/paja)
Tukiasuminen ja kotiin saatava tuki: Toivontalolla (Lyseokatu 7)
Päihteetön vaiko päihteellinen tukiasumisyksikkö? Saako kotonaan olla niin kuin haluaa? Voiko
tukiasunnossa raitistua? Toivontalolle. Ryhmän vetäjänä Rauman Seudun Katulähetyksen
ohjaajat sekä seurakunnan edustaja
2) Pelkojen vaikutus työhyvinvointiin Elina Junnila ja Tommi Mattila ( Rauman seudun
katulähetys) ja Rauman seurakunnan Paikka: kaupungintalo Kanalinranta
3) Ikääntyneet ja päihde: Raili Salo ja Rauman seurakunnan edustaja.
Paikka: kaupungintalo Kanalinranta
Miten suhtautua ikääntyneen päihteidenkäyttöön? Pilke toiminta -kannattelee
4) Vapaaehtoistyö: Janne Rantala ja Lea Hiltunen, Reijo Siivonen.
Paikka: Nuortentalo
Vapaaehtoistyön pajalla käsitellään vapaaehtoistyötä usealta eri kantilta.
Kuka vain voi osallistua, esimerkkejä hyvistä käytännöistä.
Kahvit työpajojen yhteydessä
klo 15.30-16 Työpajojen yhteenveto Nuortentalo Janne Rantala
klo 16.15-17.00 Päivällinen
klo 17.15-18.15 Liiton ja kentän vuoropuhelua
klo 19 Kahdet askeleet -kirkkokonsertti Joel Hallikainen Pyhän Ristin kirkossa
(konsertin ohjelma 5 e muille kuin katulähetyspäivien osallistujille)
klo 20.30 Iltapala ( Seurakuntatalolla)

Sunnuntai 1.3.2015
aamupalat majapaikoissa
klo 9.15 Pyhän Ristin kirkon esittely
klo 10 Messu Pyhän Ristin kirkossa
l Olli Kaukonen, Satu Salla(Rauman seurakunnan diakoniatyöntekijä) ja Raili Salo
l Katulähetyspäivien kuoro
l uusien katulähetysvapaaehtoisten siunaaminen
Lounas messun jälkeen ( Seurakuntatalo, kirkon vieressä)
klo 12.30 Päätösjuhla
lapsikuoro: Ilon säteet
loppupuheet: Heimo Ylitalo (Rauman seudun katulähetyksen hallituksen puheenjohtaja)
Katulähetysliiton edustajan puheenvuoro Sinikka Vilen
kansion luovutus seuraavien päivien pitäjille , siunattavien kukitus yms
Luannikast reissuu !!
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Suomen Katulähetysliitto ry. Finlans gatumissionsförbundet rf.

Postiosoite: : Sihteeri Anne Belghiti, Kokkolan
seurakunta, Kustaa Aadolfinkatu 16,
67100 Kokkola.Pankki: OP 571083-276675

www.katulahetysliitto.org

HALLITUS 2014:
Puheenjohtaja
Sinikka Vilen, Tampere
040 734 5914
sinikkavilen46@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Pekka Arposuo, Jyväskylä
0400 849 710
pekka.arposuo@gmail.com
Sihteeri
Anne Belghiti, Kokkola
050 3147451
anne.belghiti@evl.fi

Inger Eronen, Pori
044 291 9124
Jorma Kauppinen, Kokkola
jorma.j.kauppinen@gmail.co
Kauko Laaksamo, Hanko
(019) 248 3185, 050 564 0168 k

Petri Laitinen, Turku

Taloudenhoito:
Tilitoimisto Anne-Maija Koivisto, (02) 235 0991
a-m.koivisto@co.inet.fi

