TERVETULOA KATULÄHETYKSEN KESÄPÄIVILLE VAASAAN 12. – 14.8.2016
Juhlistamme samalla Vaasan Katulähetyksen 70-vuotis taivalta
Päivät järjestetään Vaasan seurakuntayhtymän Lepikon leirikeskuksessa, Köklotintie
43 (Köklotsvägen 43) 65610 Mustasaari. Leirikeskus on Mustasaaren kunnan
puolella meren rannalla.
PÄIVIEN HINTA ON pe – su 30 € (sis. ruokailut), 10 €/päivä (sis. ruokailut).
Lauantaina on opaskierros 10 €/hlö. Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:
1. Maailmanperintöalueelle tutustuminen, bussimatka kauniiseen Raippaluotoon,
tutustuminen Raippaluodon viehättävään kirkkoon, ajo Svedjehamnin kalasatamaan
ja n. 300 m kävely näkötornille.
2. Mathilda Wreden, oman aikansa katulähetystyöntekijä, jalanjäljissä. Ajo bussilla
kaupunkiin ja opastettu kävelykierros. Monta eri kohdetta, kävelyä noin 2 km.
Varustaudu mukavilla kävelykengillä.
Muista ilmoittautuessasi mainita, jos osallistut opaskierrokseen, kumpaanko
kierrokseen osallistut.
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä Kirkkoherranvirastoon p. 06-3261 209 klo 9-15.
MAJOITUS
1. Lepikon leirikeskus 25 €/päivä sis. aamupalat ja majoitus sekä liinavaatteet.
Pe – su = 50 €. Varaus Kirkkoherranvirastosta p. 06-3261 209 klo 9-15.
2. Alskathemmetin leirikeskus Munkgrundsvägen 12 (n. 300 m päässä Lepikon
leirikeskuksesta) 25 €/päivä sis. aamupalat ja majoitus sekä liinavaatteet.
Pe – su = 50 €. Varaus Kirkkoherranvirastosta p. 06-3261 209 klo 9-15.
Leirikeskuksissa suihkut ja wc:t käytävillä.
3. Hotel Tekla Palosaarentie 58 (n. 14 km Lepikon leirikeskuksesta) p. 06-3276 411.
4 hlöä; 2 huonetta sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 120 €/vuorokausi.
3 hlöä; huone sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 90 €/vrk.
2 hlöä; huone sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 75 €/vrk.
1 hlö; huone sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 65 €/vrk.
Teklassa on kaksi kerrosta, ei hissiä. Kun varaat Teklasta majoitusta, mainitse että
olet Katulähetyspäiville osallistuja.
+ kaikki muut Vaasan kaupungin majoituspalvelut. Vaasassa on juhlaviikonloppuna muitakin
tapahtumia, joten majoituskapasiteetti voi olla kysyttyä.

Päivien aikana kulkee päivittäin linja-auto Lepikkoon ja pois, joten kaupungista ja Teklasta pääsee
mukavasti osallistumaan päiville. Toivon vaasalaisten tarttuvan tähän tilaisuuteen tulemalla
yhteiskuljetuksella Lepikkoon.

LAIVOJA TULEE JA MENEE,
KIRKKOLAIVA ON JA PYSYY
Vaasaa on kysytty jo muutamaan kertaan Katulähetyspäivien viettopaikaksi. Tämä
vuosi 2016 on hyvä ajankohta, sillä Vaasan katulähetys täyttää 70 vuotta.
Toiminta on ollut varsin monitahoista, ja Katulähetyksen aloittamasta työstä on
syntynyt toimintatapoja, mitkä nykyään ovat päihde- ja kriminaalityön käytössä,
kuten esimerkiksi ”pullakirkot” ja vankilavierailut.
Päivien aihe: Laivoja tulee ja menee, kirkkolaiva on ja pysyy. Meillä on meri mukavan
lähellä ja muutama vuosi sitten olivat valtakunnalliset Lähetysjuhlat Vaasassa. Sinne
rakennettiin laiva portin viereen. Sain ajatuksen että, tuota hienoa laivaa tulee
jotenkin hyödyntää kun se on jo valmiina.
Kun aihetta mietittiin, uutiskuvissa oli paljon koskettavia pakolaislaivoja, jotka
seilasivat maailman merillä. Näin teema sai suurempaa syvyyttä.
Lepikon leirikeskus antaa kauniit puitteet merimaisemineen. Toivottavasti saamme
nauttia kauniista ilmoista. Juhlasaliksi pystytetään teltta meren rannalle.
Lauantaina on opaskierros.Voit valita kahdesta vaihtoehdosta. Muista
ilmoittautuessasi mainita kumpaan retkeen osallistut. Retken hinta on 10 €.
1. Maailmanperintö alue Raippaluodossa
2. Mathilda Wreden jalanjäljissä
Lauantai-iltana vietämme Vaasan katulähetyksen 70–vuotisjuhlaa.
Tervetuloa aurinkoiseen Vaasaan
tapaamaan katulähetysystäviä
uusia ja jo vuosien takaa tuttuja!
Juhlatiimin puolesta Erja Kahl-Huhtamäki

