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RENGAS-LEHTI
Kristillissosiaalinen päihde-kriminaali- ja katulähetystyön julkaisu
73. 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 Arposuo Jyv. Katulähetys
Tilaukset ja osoittenmuutokset
Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Jukka Silvola
jukka.silvola@turunkatulahetys.fi, 0400 807 011
Paino Tuulan Pika-Offset Oy, Turku

KOKOUSKUTSU
SKLL:n ylimääräinen jäsenkokous lauantaina 25.1.2020
klo 13.00 Siikaniemen leirikeskuksessa.
Asia:SKLL:n hallituksn varajäsenen(1)valinta.
Lahden Talvipäivillä siunattavien nimet ilmoitettava 15.1.2020
mennessä s-postilla: pekka.arposuo@gmail.com
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Puheenjohtajalta

Joulun lapsi, joka ei jäänyt lapseksi
Jeesus Kristus, Hän, josta
jouluevankeliumissa (Luuk.2:1-20)
kerrotaan, on muuttanut, eheyttänyt ja
antanut uuden suunnan ja tarkoituksen
myös minun elämääni.
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari
Augustukselta kävi käsky, että kaikki
maailma oli verolle pantava. Tämä
verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui
Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin
Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin
huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa,
joka oli raskaana.
Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika
tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet
seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli
paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään
seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he
peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: ” Älkää peljätkö; sillä
katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle
kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte
lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.” Ja yhtäkkiä oli enkelin
kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja
sanoivat: ” Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten
kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” Ja kun enkelit olivat
menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa:
” Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut
ja minkä Herra meille ilmoitti”. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät
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Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän
olivat nähneet, he ilmoittivat sen sanan, joka oli puhuttu tästä
lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet
heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä
sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa
kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan mitä heille oli
puhuttu.
Katulähetyksessä tehtävä työ on Raamattuun perustuvaa kristilliseltä
pohjalta lähtevää toimintaa. Sen mukaisesti myös haluamme - niin
kuin Raamatussa (1. Tim. 2:1-6) meitä kehotetaan - anomaan,
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten
puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme
viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja
kunniallisuudessa. Tämän vuoksi tahdomme rukoilla myös omien
paikkakuntiemme johdon, luottamushenkilöiden, työntekijöittemme
ja kaikkien yhteistyökumppaneittemme puolesta.
Haluan välittää Suomen Katulähetysliiton hallituksen puolesta
kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme ja toivottaa Jumalan
siunaamaa yhteistyötä ja tulevaa vuotta 2020.
Puheenjohtaja Pekka Arposuo
Suomen Katulähetysliiton
hallitus ja Rengas-lehden
toimikunta kiittää kuluneesta
vuodesta 2019 kirkkohallitusta,
seurakuntia, jäsenistöä,
vapaaehtoisia ja kaikkia
yhteistyökumppaneita sekä
toivottaa kaikille siunausrikasta
Vapahtajan syntymäjuhlaa ja
Jumalan siunaamaa uutta
vuotta 2020!
4

T

T
s
K
k
v
2
p
”

T
a
h
k
(
R

V
le
t
k
I
k
t

I
u
v
s
m

S
H
lu
r

Tulevaisuutemme on Jumalan käsissä
Tervetuloa Lahteen ja Lahden
seurakuntayhtymän kurssikeskukseen.
Kauniilla paikalla sijaitseva Siikaniemen
kurssikeskus on hyvä valinta kokoontua
viettämään Katulähetysliiton talvipäiviä
2020. Päivien ohjelmassa lainataan
profeetta Jesajan kirjan kohtaa (28:12)
”…täällä teillä on lepo ja virvoitus”.
Toivon, että jokainen saa kokea päivien
aikana lepoa ja ennen kaikkea
hengellistä virvoitusta. Jeesus sanoi, että ”Tulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
(Matt. 11:28) Hengellinen lepo ja virvoitus löytyvät hänen luonaan,
Raamatun sanan äärellä.
Vuoden 2019 aikana saimme seurata entistä enemmän kaikenlaisen
levottomuuden lisääntymistä. Media toi koteihimme kiihtyvällä
tahdilla uutisia eri puolilta maailmaa, joissa kerrottiin monien maiden
kansalaisten tyytymättömyydestä omiin johtajiinsa ja hallituksiinsa.
Ihmiset, jotka osallistuivat keskusteluihin sosiaalisen median
keskustelualustoilla, joutuivat tekemään tiliä jopa vuosia sitten
tekemistään asioista. Ja joskus varsin epämiellyttävällä tavalla.
Ilmastonmuutoksesta ja hiilijalanjäljestä saimme kuulla ristiriitaisia
uutisia, emmekä voineet saada varmuutta siitä, mikä on totta ja mikä
valhetta. Kaikki tämä on lisännyt levottomuutta ihmisten mielissä ja
synnyttänyt uhkakuvia maailman tulevaisuudesta. Monet ovat
menettäneensä sisäisen rauhansa ja kokeneet ahdistusta.
Saamme kuitenkin luottaa siihen, että Jumala on kanssamme ja että
Hän johdattaa meitä suunnitelmiensa mukaisesti eteenpäin. Jeesus
lupasi opetuslapsilleen jättää heille oman rauhansa. Hänen antama
rauha on jotain muuta, kuin mitä voimme saada tämän näkyvän
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maailman kautta. Se käy yli ymmärryksen ja antaa meille rohkeuden
elää vastuullisesti ja kaikkea hyvää tehden siellä, minne Hän on
meidät asettanut asumaan. Profeetta Jeremian sanoma on edelleen
ajankohtainen. ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen
teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on
teidänkin menestyksenne.” (Jer. 29:7)
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Kari Eskelinen
Kirkkoherra
Lahden seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
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Yhteistyöllä kaikki sujuu
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Talvipäivät Siikaniemessä

Katulähetyksen talvipäivät
Siikaniemessä 24.-26.1.2020
”…täällä on lepo ja virvoitus” (Jesaja 28:12)
Perjantai 24.1.
13.00 Ilmoittautuminen ja majoittautuminen
Tervetulokahvit
15.00 Aloitus ja tervehdykset
Lahden srk-yhtymän diakoniajohtaja
Katulähetysliiton puheenjohtaja
Suomen Chicagon kuulumisia
Musiikkihetki
16.30 Päivällinen
17.30 Liiton ja kentän tervehdykset eri paikkakunnilta /
liiton ja kentän vuoropuhelu
19.00 Iltahartaus
19.30 Iltapala
20.00 Rantasaunat kuumina kaikille klo 21.30 asti, lisäksi
20–21 Naisille uima-allassauna, päärakennus
21–22 Miehille uima-allassauna, päärakennus
Lauantai 25.1.
8.00
9.30
10.00
12.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.30
20.00

Aamupala
Aamuhartaus
Jaksamisen voimavarat
Lounas
Ylimääräinen jäsenkokous: SKLL:n hallituksen
varajäsenen (1) valinta
Päiväkahvi
”Nunnia vai konnia” - Vankiloiden hengellisen työn tulevaisuus
(Sami Puumala, kirkkohallitus)
Päivällinen
Musiikkia ja todistuspuheenvuoroja
Kuvatunnelmia Lahdesta
Iltapala
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Talvipäivät Siikaniemessä
21.00 Rantasaunat
kuumina kuumina
kaikille 22.30
asti,22.30
lisäksiasti, lisäksi
21.00 Rantasaunat
kaikille
20.30–2220.30–22
Naisille uima-allassauna,
päärakennus
Naisille uima-allassauna, päärakennus
22–23 Miehille
päärakennus
22–23 uima-allassauna,
Miehille uima-allassauna,
päärakennus

A

Sunnuntai
26.1.
Sunnuntai
26.1.
8.00
9.15
10.00
11.45
13.00
14.00

Aamupala
8.00 Aamupala
Rauhallinen
happi-hyppely
9.15 Rauhallinen
happi-hyppely
Juhlamessu
10.00 Juhlamessu
Lounas
kahvit ja kahvit
11.45 jaLounas
Päätöstilaisuus,
virsi 339 virsi 339
13.00 Päätöstilaisuus,
Lähtökahvit
14.00 Lähtökahvit

HINNAT:HINNAT:
Täysihoito
sisältää seuraavat
ateriat ja ateriat
yöpymisen
omin liinavaattein.
Täysihoito
sisältää seuraavat
ja yöpymisen
omin liinavaattein.
Liinavaatteet
7,00e
(jos
ei
omia
liinavaatteita)
Liinavaatteet 7,00e (jos ei omia liinavaatteita)
Päärakennus
(2-3 hengen
suihku/wc)
Päärakennus
(2-3huoneissa
hengen huoneissa
suihku/wc)
Täysihoito
aikuinen
129e/hlö.
Täysihoito aikuinen 129e/hlö.
Täysihoito
aikuinen aikuinen
63e/vrk/hlö
(sisältää viisi
ateriapalvelua)
Täysihoito
63e/vrk/hlö
(sisältää
viisi ateriapalvelua)
Majoitusrakennus
(pihalla
2-4
hengen
huoneissa,
suihkut
wc käytävillä)
Majoitusrakennus (pihalla 2-4 hengen huoneissa,jasuihkut
ja wc käytävillä)
Täysihoito
aikuinen
102e/hlö.
Täysihoito aikuinen 102e/hlö.
Täysihoito
aikuinen aikuinen
49,5e/vrk/hlö
(sisältää viisi
ateriapalvelua)
Täysihoito
49,5e/vrk/hlö
(sisältää
viisi ateriapalvelua)
Ilmoittautuminen 15.1.2020 mennessä p. 044 7191 265 tai sähköpostitse
Ilmoittautuminen 15.1.2020 mennessä p. 044 7191 265 tai sähköpostitse
lahti.diakoniakeskus@evl.fi
lahti.diakoniakeskus@evl.fi
Ilmoita osallistujien nimet, yhteystiedot, ruokavaliot, majoitusmuoto ja
Ilmoita osallistujien nimet, yhteystiedot, ruokavaliot, majoitusmuoto ja
laskutusosoite!
laskutusosoite!
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Talvipäivät Siikaniemessä
AJO-OHJE SIIKANIEMEEN:






Aja ensin Messilän hiihtokeskukseen tulevan Messiläntien ja
Rantatien risteykseen.
Aja siitä Hollolan kirkolle päin n. 2,7 km, ja käänny oikealle
Hersalantielle, sininen tienviitta Siikaniemi 5.
Aja Hersalantietä noin 3,3 km ja käänny oikealle
Siikaniementielle pitkän suoran jälkeen, musta osoiteviitta
Siikaniemi.
Aja tietä pitkin perille asti, niin olet Siikaniemen
kurssikeskuksessa.
Mikäli kuitenkin eksyt, soita ohjeita numerosta 044 719 1402
tai 044 719 1400.

Siikaniemen kurssikeskuksen nettisivut: www.siikaniemi.fi
Siikaniemen kurssikeskus
Siikaniementie 210, 16730 Kutajärvi
Puh. 044 719 1402
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Porin terveiset

Syysterveiset Porista

An

Meillä täällä Porissa oli syksyllä
harvinaisen kaunis ruska, josta
saimme riemuiten nauttia.
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Aloitimme perjantai-iltaiset
katulähetystilaisuudet syyskuun
puolessa välissä. Illat aloitamme
kahvilla ja yhteisellä
seurusteluhetkellä. Jatkamme
alkuvirrellä kello 18.00. Tunnin
kestävään tilaisuuteen sisältyy
sanaa, keskustelua, laulua ja
rukousta. Yritämme pitää illat
Jeesus-keskeisinä.
Olemme saaneet kokea Jumalan
läsnäoloa ja hoitavaa rakkauden
ilmapiiriä. Jumala on pitänyt
meistä huolen ja lähettänyt aina
tilaisuuksiin ihmisiä. Kokoonnum- Elis tarjoilee kahvia
me Porin seurakuntakeskuksessa
eteläpuisto 10:ssä. Tule mukaan!
Nuori Elis-poika oli mukana kanssamme tehdessämme tätä
tervehdystä Rengas-lehteen. Hän auttoi meitä mm. kahvia kaataen.
Jeesus sanoo:
Minä olen se
Hyvä Paimen, ja
minä tunnen
omani, ja minun
omani tuntevat
minut.
Joh.10:14.
Terveisin Porin
katulähetysväki
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Rahastonhoitajan tervehdys

Anne-Maija Koiviston tervehdys
Aloitin Katulähetysliiton
rahastonhoitajana vuoden 2010
alussa. Kaarina Riitinki antoi
tehtävän minulle, eikä siinä ollut
mitään vastaan sanottavaa.
Oikeastaan mielelläni jatkoin hänen
työtään, sillä olihan Katulähetys
minulle tuttua lapsesta alkaen.
Äitini oli paljon mukana Turun
katulähetystyössä, ja kävin nuorena
joskus siskoni kanssa soittamassa
hengellisiä lauluja Katulähetyksen
illoissa.
Muistan ensimmäiset Katulähetysliiton kesäpäiväni Kajaanissa. Siellä
tuli kova ukkosmyrsky, ja juoksin
kovaa vauhtia salamoiden
vilkkuessa mökkiin suojaan.
Seuraavana päivänä viedessäni
petivaatteita päärakennukseen,
satuin astumaan märälle
rautaritilälle lentäen selälleni,
Anne-Maija Koivisto
jolloin kantamukseni lensivät ties mihin.
Kotimatka 30 asteen lämmössä ilmastoimattomassa pikkubussissa ja
mustelman päällä istuessa oli vähän tukalaa. Päivät olivat mielenkiintoinen alku tälle työlleni. Kaikki Kesä- ja Talvipäivät ovat olleet
antoisia. Olen nähnyt, miten tärkeää työtä katulähetyksissä tehdään.
Minusta lapsuuden perhetuttavamme Vanhasen Matin laulun sanat
"missä synti on suureksi tullut, siellä armo suurempi on" sisältävät
yhden Katulähetyksen perussanomista.
Lopetan nyt 10 vuotta kestäneen Suomen Katulähetysliiton
kirjanpidon hoidon. Jatkossa voin olla vielä joillakin Kesäpäivillä
esittelemässä talousasioita tai muuten vaan mukana.
Hyvää uutta vuotta 2020 kaikille.
Anne-Maija Koivisto
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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 2019:
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo, Huoltokuja 3,
40800 Vaajakoski
0400 849 710
pekka.arposuo(at)gmail.com
Sihteeri
Sirpa Arposuo, Jyväskylä
040 757 9817
sirpa@arposuo.fi
Inger Eronen, Pori
044 291 9124
inger.m.eronen(at)gmail.com

Tiina Rehmonen, Laitila
044 568 9299
tiina.rehmonen(at)evl.fi
Sinikka Vilen, Tampere
040 734 5914
sinikka.vilen46(at)gmail.com
Kauko Laaksamo, Hanko
(019) 248 3185, 050 564 0168
kauko.laaksamo@gmail.com.
Pentti Ruotsalainen, Lahti
044 030 3877
p.rruotsalainen(at)gmail.com
Juha Willman, Kuopio
040 164 1343
jussivonwillman(at)luukku.com

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

