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Pääkirjoitus 

Kevät on jo saapunut, kun Rengas-lehti 1/2021 
ilmestyy.  Valoisan aika on huomattavasti pidentynyt 
ja lämpöiset kevätpäivät suloisella auringonvalolla 
ovat herätelleet luontomme kasvit eloon ja alkavaan 
kasvuun. Avautumista odottavia silmuja on niin  
puissa kuin pensaissakin. Aivan kuin luonto odottaisi 
lupaa suuremmaltaan täyteen loistoonsa puhkeami-
selle.  
 
Puut kohoavat oksineen ylöspäin, ja näyttää siltä aivan kuin ne avo-
sylein oksillaan ylistävät Jumalaa ja antavat Hänelle kunnian olemas-
saolostaan. “Vuoret ja kukkulat puhkeavat edessänne riemuhuutoon, 
ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiään.” Jes. 55:12b. Näin luotu 
kiittää Luojaansa. 

Muistanko mina, luotu, kiittää Häntä olemassaolostani ja siitä, että 
saan olla elossa ja elää juuri oman elämäni keskellä kaikkina elämäni 
päivinä? Tiedän, että elämässä on monenlaisia päiviä. Alavireisenä 
päivänä en sitä välttämättä muista, vaan saatan ajelehtia ajatusteni 
keskellä kuin pieni kaarnalaiva solisevassa purossa keskittyen vain 
pysymään pinnalla.  

Osaanko olla kiitollinen jokaisesta ihmisestä, jonka olen kohdannut? 
Osaanko olla kiitollinen joka päiväisestä varjeluksesta ja johdatukses-
ta kaikkine tapahtumineen? Elänkö huoletonta (ei siis vastuutonta) 
elämää Jumalan lapsena luottaen Isän huolenpitoon ja siihen, että 
Hänen käsivartensa on aina riittävän pitkä ja läsnä oikea-aikaisesti? 
Ainakin tässä on hyvä tavoite! 

“Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne 
rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan 
rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydä-
menne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7 

Hyvää kevätkesää ja siunausta toivottaen, 

       Sirpa Malin  
       Sihteeri 
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Kynttilänpäivän Tuomasmessu 7.2.2021  

Tampereen Aleksanterinkirkossa,  
saarna: Sinikka Vilen (Luuk. 2:22-33) 
 

Pidin hartautta elämänsä 
laitapuolelle ajautuneille 
miehille. Lähes jokainen 
heistä oli elämänsä 
taipaleella ehtinyt jättää 
taakseen monta mutkaista 
ja kivistä polkua ja raskasta 
askelta. Vankilan 
kalteritkaan eivät olleet 
jääneet heille vieraiksi. 
Miehet olivat joutuneet 
luopumaan elämänsä 
aikana paljosta: lähes 
kaikesta ja kokemaan monia 
menetyksiä.  
 
He olivat saaneet kuulla 
matkansa varrella 
lukemattomia ei-sanoja.  
”En ole hyväksytty.” Se oli 

heille liiankin tuttu tunne. Heille elämä oli tässä ja nyt. Eilinen oli 
mennyttä ja huomista ei vielä ollut. Kysyin hartauden 
virsitoivomusta. ”Lauletaan se kun kaikki muut hylkää.”, kuulin jonkun 
sanovan. Virren sanat kuuluvat: ” Toiset jos hylkäävät, kasvosi 
lempeät puoleeni kääntyvät rohkaisemaan.” Minulle se oli koskettava 
hetki. Koin sen toiveen tulleen sydämestä. Virren säe merkitsi 
toivojalle jotakin, jonka hän vain itse tiesi. 
  
Kuinkahan moni meistä tänäkin päivänä kokee tulleensa hylätyksi? 
Pandemian aiheuttamat erilaiset määräykset, rajoitukset ja 
suositukset, vähentävät oleellisesti ihmisten välisiä luonnollisia 
tapaamisia ja kontakteja. Valitettavan totta on myös se, että 
yksinäisyys on tänä päivänä yhteiskunnassamme mittava ongelma 
ilman pandemiaakin.  
 

Kontaktien puute ja rajallisuus korostavat yksinjäämisen tunnetta, joka 
pitkittyessään muuttuu helposti hylätyksi tulemisen tunteeksi. Se myös 
saa aikaan kokemuksen, että koko maailma on kääntänyt selkänsä. 
Jokainen meistä haluaa kokea tulleensa huomatuksi ja kohdatuksi.  
 
Miltä tuntuu, kun huomaat olevasi yhdentekevä, kun et ole olemassa 
muille? Olet ulkopuolinen etkä ole kukaan? Yleensä me ihmiset 
olemme haavoittuvaisia ja tunnekirjomme on moninainen. Tunne ei 
koskaan valehtele. Tunne on aina sen kokijalle totta.  
 
Takanamme on pitkä, täynnä epävarmuutta sisältänyt vuosi. Ja vaikka 
ihminen on luotu sopeutuvaiseksi, on vuosi vienyt voimia aiheuttaen 
yksinäisyyden tunteen lisäksi suunnatonta epätoivoa ja uupumista. 
Koko maailman toivo pandemiaa vastaan on tällä hetkellä laitettu 
rokotteeseen, jonka odotetaan avaavan taas ovet vapaaseen ja 
tasapainoiseen arkeen.  
 
Elämä, jonka olemme lahjaksi saaneet, on suuri rikkaus, mutta se on 
arvaamatonta ilman pandemiaakin. Oleellisena osana siihen kuuluvat 
ilot ja myös surut. Suruja on joskus vaikea ymmärtää, mutta sanotaan, 
että surun kautta Jumala luo uutta. Olisikohan niin, että ainoa 
varmuus tässä maallisessa vaelluksessamme on muutos. Tilanteet 
vaihtuvat ja asiat etenevät omalla painollaan. Huomaamme usein 
jäävämme hämmentyneen, pienen ihmisen sivusta katsojan rooliin.  
 
Luojan luoma luonto on siirtymässä pimeydestä valoon. Vuoden 
pimein aika on väistymässä, ja valo alkaa lisääntyä. Tänään tässä 
messussa on valolla keskeinen merkitys. Vietämme kynttilänpäivää. 
Ilman liekkiä kynttilä on kulmä, eloton ja etäinen. Se on ikään kuin 
sieluton, vailla sanomaa. Mutta kun sytytämme sen, liekki kertoo aina 
jostakin.  
 
Tämän päivän evankeliumin mukaan iäkäs Simeon oli vuosikausia 
odottanut, että saisi nähdä hänet, joka pelastaa ihmiset pimeydestä. 
Kun Jeesus-lapsi tuotiin temppeliin, Simeon näki ja tiesi enemmän 
kuin kukaan muu. Hän tiesi, että lapsi, jonka sai ottaa syliinsä, on 
Jumalan valo, joka loistaa Jumalan kirkkautta. Sen valon näkeminen 
antoi Simeonille rauhan ja hän sai todeta: ”Herra, nyt sinä annat 
palvelijasi rauhassa lähteä.”  
    
Voimme vain arvailla, miten elämä oli hurskasta Simeonia kuljettanut 
ja kohdellut. Hänenkin pitkään elämäänsä oli varmasti mahtunut 
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monenlaisia kriisejä sekä iloja ja suruja ja myös yksinäisyyttä. Ehkäpä 
hänkin oli kokenut joskus tulleensa hylätyksi. Hänenkin aikanaan, niin 
kuin nykyäänkin, yhteiskunta meni omalla tavallaan ja omalla 
painollaan eteenpäin. Ihmiset elivät arkeaan aivan kuten mekin nyt.  
 
Tämän messun tunnuksena on Jeesuksen sanat: ”Minä olen 
maailman valo.” Kyseessä on juuri se sama valo, ja sama rauha, 
jonka vanha Simeon sai konkreettisesti kokea ja ottaa syliinsä.  
 
Haluan jättää alussa mainitsemani hartauteen osallistuneen miehen 
toivevirren alkusanat sinulle ja minulle matkaevääksi ja voimaksi 
nykypäivän vaativaan arkeen ja kiitokseksi siitä, että meillä on, mihin 
tarttua. Virren alkusanat ovat: ”Jeesus sä ainoa, heikkojen auttaja ...” 
Säkeestä huokuu syvä rauha ja siihen kätkeytyvät suuret sanat: usko 
ja toivo ja rakkaus.  
 
Valoa, terveyttä ja jaksamista elämääsi.  
 
Siunaavin terveisin, 
Sinikka Vilen  
Tampere 
 
 
Rengas-lehden vuosikerran tilausmaksu 

Hyvä Rengas-lehden tilaaja,  

vielä ennätätte maksaa Suomen Katulähetysliiton julkaiseman 
Rengas-lehden vuositilausmaksun. Henkilötilaajia pyydämme maksa-
maan Rengas-lehden vuosikerran tilausmaksun 12 euroa Suomen 
Katulähetysliitto ry:n tilille FI18 5710 8320 0766 75 käyttäen viitenu-
meroa 1012  31.5.2021 mennessä. Erillistä laskua ei enää lähetetä. 
 
Katulähetyksen yhteisöt, tilatkaa Rengas-lehteä jäsenillenne. Nipputi-
lauksista 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! 

Pahkainen ajatus 

Kuvassa oleva puu kasvaa asuinalueellani. Puussa oleva pahka saa 
usein huomioni kulkiessani koirieni kanssa sen ohitse. Pahka näyttää 
päänsä piiloon työntäneeltä ihmishahmolta, joka on jostakin ehkä säi-
kähtänyt haluten piiloutua tai ehkä elämänsä keskellä masentunut ha-
luten vain luovuttaa. Niin mielelläni näkisin hahmon kasvot iloisina sen 
saatua kuulla tai kokea jotakin myönteistä, jotakin mieltä kohottavaa ja 
rohkaisevaa: “Älä pelkää, ole turvallisella mielellä.”, “Kaikki on hyvin: 
sinua rakastetaan.”, “Tule, sinua autetaan.” 

Pahkan arvellaan syntyvän mutaati-
osta tai puun pinnan vauriosta. Ajan 
myötä siitä voi kasvaa hyvin suuriko-
koinen pahkura. Taitavissa käsissä 
pahkasta syntyy vaikka juomakuppi 
tai koru.  

Jumala loi jokaisen ihmisen omaksi 
kuvakseen. Jumala kaikessa rak-
kaudessaan loi ihmisistä yksilöitä 
omine piirteineen ulkomuotoa myö-
ten. Minä olen mina ja sinä olet sinä! 
Hienoa! 

Elämän aikana koetaan monia asioi-
ta. Lapsuusajasta vanhuuteen asti  
kaikista tapahtumista jää sisim-
päämme positiivisia ja negatiivisia 
jälkiä. Meidän sisäiset pahkamme 
eivät yleensä näy päälle päin, eikä 
meidän tarvitse käyttää energiaam-
me niiden peittelemiseen muiden 
katseilta. Mieltä huojentava tieto onkin, että taivaallinen Isämme näkee 
ja tuntee sisimpämme paremmin kuin me itse. Häneltä on mahdollisus 
saada apua sisäisten pahkojemme käsittelyyn. Hän hoitaa meitä itsem-
me parhaaksi ja jotta pahkoistamme voisi muodostua upeita työvälineitä 
itsemme ja lähimmäistemme hyväksi.     
        Sirpa Malin 
        Jyväskylä 
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KATULÄHETYKSEN VALTAKUNNALLISET 
KESÄPÄIVÄT TURUSSA 23.-25.7.2021 

 

SINAPIN LEIRIKESKUS, Sinapintie 74, 20960 Turku 
 

TERVETULOA Turun saaristoon Kakskertaan. Saaret salmien sylissä. 
Kesällä ilmojen ollessa parhaimmillaan Sinapin leirikeskuksessa, josta 
aukeaa kaunis näköala Vapparnin aukolle. 

”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija?” Matt. 24:45 

 
PERJANTAI 23.7.2021

13.00    Soppatykkitapahtuma yhdessä Martin srk kanssa   
 ulkona Kaasukellon aukiolla, Purserinkatu 39  
 soppatykki, laulua Juhani Kärkkäinen 

 Martin srk pastori Liisa Kuusela ja diakonit 
15.30    Seminaariosio Martinkirkossa, luennoitsija  
 Kansan Raamattuseuran Olli Seppänen 
 "Jumalan käsi Suomen yllä"  
18.00  Ilmoittautuminen Sinapin leirikeskuksessa,  

 Kakskerta, Sinapintie 74 
 • Huonevaraukset Sinapin leirikeskuksessa 

18.30  Päivien avaus ja tervehdykset Sinapin leirikeskuksessa  
 • Turun katulähetyksen puheenjohtaja Ilkka Räisänen 

 • Suomen Katulähetysliiton puheenjohtaja Pekka Arposuo 
 • Paikallisseurakunnan Turun Martinseurakunnan   
 pastori Liisa Kuusela 

19.00  Iltapala ja huoneisiin majoittautuminen 
19.30  Sanan ja rukouksen ilta  

Martinseurakunnan pappi Liisa Kuusela 
• Illassa mukana: Katukööri 

 - todistuspuheenvuorot 
- musiikkiesitys Juhani Kärkkäinen laulu ja Jukka 
Saarinen haitari 

 - yhteislaulua 
• Tilaisuuden jälkeen rukouspalvelijat paikalla; 
mahdollisuus rukoilla yhdessä tai pyytää 
esirukousta 

21.00  Sauna 
 
 
LAUANTAI 24.7.2021  

 

8.00  AAMUPALA 
9.00    Raamattutunti Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne  
 hukkuvat. Ps. 73:27, vankilapastori Tapio Pastila 
 - osallistujien todistuspuheenvuorot (Pertti Berg) 
11.30  Lounas 
12.15 Suomen Katulähetysliitto ry:n vuosikokous  

Kahvit, kun kokous loppuu 
14.00  Raamatun lukua ja pienryhmätyöskentelyä (Matteus 24) 

•juontajana Ilkka Räisänen 
15.15  Tervehdykset eri paikkakunnilta 

     16.30  Päivällinen 
  18.00  Sanan ja rukouksen ilta Sinapin leirikeskuksessa 

   •Mikko Laurén ja Matti Nieminen 
19.30  Pienryhmien tulosten purku, Ilkka Räisänen 
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KATULÄHETYKSEN VALTAKUNNALLISET 
KESÄPÄIVÄT TURUSSA 23.-25.7.2021 

 

SINAPIN LEIRIKESKUS, Sinapintie 74, 20960 Turku 
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PERJANTAI 23.7.2021

13.00    Soppatykkitapahtuma yhdessä Martin srk kanssa   
 ulkona Kaasukellon aukiolla, Purserinkatu 39  
 soppatykki, laulua Juhani Kärkkäinen 

 Martin srk pastori Liisa Kuusela ja diakonit 
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SUNNUNTAI 25.7.2021 
 

8.00  AAMUPALA 
9.30 Kakskerran kirkon esittely 
10.00  JUHLAMESSU KAKSKERRAN KIRKOSSA 

Liturgi Martin seurakunnasta 
Saarna diakoniajohtaja Petri Laitinen 
Katulähetystyön vapaaehtoisten työhön siunaaminen 

12.00 Lounas Sinapin leirikeskuksessa 
13.00  Päätösjuhla Sinapin leirikeskuksessa 

Katulähetysliiton puheenjohtaja Pekka Arposuo 
Turun katulähetys Ilkka Räisänen 
• Katulähetystyöhön siunattujen kukitus 
• Päätöshartaus (Petri Laitinen) 
- katulähetysstandaarien luovutus 
- juhlakansion luovutus 
• Päätösvirsi 600 

14.00 Lähtökahvit, siunattua kotimatkaa 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KOKOUSKUTSU 
 

Katulähetysliiton sääntömääräinen vuosikokous 
la 24.7.2021 klo 12.15 Sinapin leirikeskus, Turku 
Käsitellään sääntömääräiset asiat  
Muistathan äänestysvaltakirjat 
 

 
Messussa Kakskerran kirkossa sunnuntaina 

25.7.2021 klo 10 katulähetystyöhön siunattavat 
pyydetään ilmoittamaan 20.7.2021 mennessä            

info@turunkatulähetys.fi 
 
 
 
Katulähetyspäivien järjestäjät: Turun Katulähetys ry,  
Suomen Katulähetysliitto ja Turun Martinseurakunta 

 
 

TURUN KESÄPÄIVILLE  
ILMOITTAUTUMINEN JA MAJOITUSVARAUKSET 

 

sähköpostilla 18.7.2021 mennessä osoitteeseen:  
 
info@turunkatulahetys.fi  
 
Ilmoittakaa myös erikoisruokavaliot ja muut mahdolliset toiveet. 
 
Tiedustelut gsm 040 757 0715 Ilkka Räisänen tai  
gsm 040 054 6413 Pertti Berg / Turun Katulähetys ry 
 
Hinnat: 
Osallistuminen, ruoka ja majoitus 100€ 
Osallistuminen ja ruokailut, ei majoitusta 40€ (la 25€, su 15€) 
 
Maksu Turun Katulähetyksen tilille  FI35 5711 5820 0069 53 
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www.katulahetysliitto.org

HALLITUS 2021:
 
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo,  Huoltokuja 3, 
40800 Vaajakoski
0400 849 710
puheenjohtaja(at)katulahetysliitto.org  

Sihteeri
Sirpa Malin, Jyväskylä
040 757 9817
sihteeri(at)katulahetysliitto.org

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

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

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

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

Suomen Katulähetysliitto ry. - 
Finlans gatumissionsförbundet rf.


