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Pääkirjoitus
Saimme kokoontua viettämään valtakunnallisia
Suomen Katulähetysliiton Kesäpäiviä 23.-25.7.
Turun kauniissa maisemissa. Päivillä oli aistittavissa lähes kosketeltavasti se valtava keskinäisen
yhteyden kokemisen kaipuu, joka nyt sai
muuttua toivosta näkemiseksi. Kiitos siitä Jumalalle, ja siitä, että elämämme perustavanlaatuinen toivo on Hänen Pojassaan
Jeesuksessa Kristuksessa.
Toivossa olemme pelastetut. Mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää
ole toivo. Kuka sellaista toivoo, minkä näkee! Room. 8:24
Kauempana asuvia ystäviä on aina ilo tavata ja päästä vaihtamaan kuulumisia. Päivien tunnelma olikin välitön ja rento, vaikka jälleen oli kulunut pitkä
aika edellisestä kokoontumisestamme. Jokainen Kesäpäiville osallistunut toi
mukanaan oman elämänsä asiat, niin ilot kuin surutkin. Toivottavasti monilla
toteutui ajatus: “ Jaettu suru puolittuu ja jaettu ilo kaksinkertaistuu.”
Meillä jokaisella on ollut omanlainen tie tähän päivään asti. Jumala on uskollinen ja luotettava jokaisena elämämme päivänä riippumatta siitä, minkälainen tiemme on ollut. Meillä on joskus upeita valtatiepäiviä, jolloin tuntuu,
että elämän kiitoradalla kaikki on mahdollista, mutta on myös niitä kivisiä ja
juurakkoisia hidaskulkuisia kinttupolkuja, joita Hän armossaan meitä opastaa kulkemaan.
Arkielämä vie helposti mennessään päivien rutiinien toistuessa. Jokaisena
päivänä on mahdollisuus ottaa opiksi tapahtuneista asioista, muutenkin kuin
vain kantapään kautta. Sen kun aina muistaisi. Kivun ja vaikeuksien kautta
meillä on mahdollisuus oppia tuntemaan Herramme Jeesus Kristus syvemmin. Hänessä on paljon enemmän kuin elinpäivinämme koskaan pystymme
saamaan selville!
Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, jotta saisimme viisaan
sydämen. Ps. 90:12
Sirpa Malin
sihteeri
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Katulähetyksen valtakunnalliset Kesäpäivät 2021 Turussa
Rovaniemen kesäpäivillä 2019 sovittiin, että Turun Katulähetys
järjestää Katulähetysliiton talvipäivät Turussa 2021. Niinpä saimme
Turussa aloittaa talvipäivien suunnittelun. Talvipäivien valmisteluja
varten valittiin toimikunta. Ensimmäinen suunnittelupalaveri oli jo
2019 elokuussa.
Talvipäivien pitopaikaksi valikoitui luontevasti Turun seurakuntien
Sinapin leirikeskus Kakskerran saarella. Mietimme majoitusmahdollisuuksia, kaavailimme päivien ohjelmaa ja mietimme mahdollisia
esiintyjiä. Rukoilimme Jumalan tahdon toteutumista, ja siksi päivien
teema jäi vielä tässä vaiheessa ajatuksen tasolle.
Kristillinen sanoma ohenee nyky-yhteiskunnassa hyvinkin nopeasti.
Jumala kehottaa kaikkia, myös meitä katulähetystyöntekijöitä, olemaan vahvoja loppuun asti. Vuoden vaihteeseen mennessä teemaksi
kirkastui Matt. 24:45 ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen
palvelija”.
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Sinapin leirikeskuksen viikonloput ovat varattuja yleensä vuoden
ympäri. Turun Katulähetys onnistui varamaan leirikeskuksen talvipäiviä varten 5.-7.3.2021. Alkukeväällä 2020 ohjelmarunkokin oli
sen verran hahmottunut, että oli syytä neuvotella yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkein yhteistyökumppani oli Turun Martinseurakunta.
Seurakunnan alueella oli tarkoitus järjestää soppatykkitapahtuma ja
Martin kirkossa seminaariosio ja Kakskerran kirkossa juhlajumalanpalvelus. Näistä tapahtumista sovittiin heti ensi kerralla Martin seurakunnan edustajan Liisa Kuuselan kanssa.
Keväällä 2020 koronaviruksen seuraukset sekoittivat pahasti myös
Turun Katulähetyksen organisaation. Jouduimme pitämään ylimääräisen jäsenkokouksen saadaksemme asiat sen verran järjestykseen, että voimme sopia Katulähetykselle tärkeistä asioista. Olin
toiminut suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana ja tässä vaiheessa
koin Jumalan johdatuksena, että minut valittiin Tutun Katulähetyksen
puheenjohtajaksi.
Talvipäivien valmistelu
jäi kesän ajoksi tauolle.
Syksyn tultua olimme
saaneet asiat ja organisaation järjestykseen
ja olimme jälleen
valmiit jatkamaa
talvipäivien valmisteluja uudella Turun
Katulähetyksen hallituksella. Monet asiat
menivät tässä
vaiheessa uusiksi.
Laitilan kesäpäivillä
Turun Katulähetys sai
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ottaa Laitilan Katulähetykseltä vastaan päivien järjestelyn viestikapulan. Syksyllä 2020 olimme vielä luottavaisia, että talvipäivät järjestetään. Pidimme vielä voimassa Sinapin leirikeskuksen varauksen ja sovimme sidosryhmien ja esiintyjien kanssa talvipäivien aikataulusta.
Teimme talousarvion talvipäivien järjestelykustannuksista. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymältä saimme lupauksen talvipäivien
avustuksesta. Avustuksen ansiosta osallistumismaksuja voitiin
pienentää huomattavasti.
Syksyn edetessä koronaepidemia paheni entisestään. Erilaisia kokoontumisrajoitteita tuli voimaan. Sinapin leirikeskuksen varaus olisi
pitänyt vahvistaa. Seurakunnissakin oli kokoontumisrajoitukset
käytössä. Epäilys talvipäivien järjestelyistä hiipi puseron sisään. Kyselykierros Turun Katulähetyksen ja Katulähetysliiton hallitusten jäsenien keskuudessa toi tuloksen, että siinä pandemian tilanteessa
talvipäiviä ei ollut syytä järjestää.
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Erilaisten vaiheiden jälkeen sain sovituksi Sinapin leirikeskuksen
varaukseksi 23.7.-25.7.2021. Kesäpäivät 2021 oli alustavasti suunniteltu järjestettäväksi Seinäjoella, mutta niiden järjestelyistä ei ollut
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lopullisesti sovittu. Katulähetyksen hallitus sopi sähköpostikokouksessa, että vuoden 2021 kesäpäivät ja liiton vuosikokous järjestetään Turussa 23.-25.7.2021.
Sovimme uudesta ajankohdasta Martin seurakunnan kanssa.
Mietimme uudelleen esiintyjät. Osin jouduimme vaihtamaan esiintyviä henkilöitä ja sopimaan kaikkien kanssa uudesta ajankohdasta.
Näin ohjelma hahmottui uudelleen. Jouduimme sopimaan seurakuntayhtymän kanssa avustuksen siirrosta kesäpäiviä varten. Toimitimme uuden kustannusarvion ja ohjelman seurakuntayhtymälle.
Tilanne jäi tässä vaiheessa jotenkin auki. Koronapandemia ei näyttänyt laantuvan lainkaan. Vielä toukokuussa olivat koronarajoitteet
käytössä.
Kesän kynnyksellä Varsinais-Suomi siirtyi perustasolle. Nyt alkoivat
konkreettiset toimenpiteet kesäpäiviä varten. Mietimme, millaisen
tervetuliaiskassin kokoamme osallistujille ja aloimme hankkia kasseihin sisältöä. Olimme julkaisseet kesäpäivien ohjelman Turun
Katulähetyksen ystävälehdessä ja Katulähetysliiton Rengas-lehdessä.
Painatimme vielä toistasataa ohjelmalehtistä ja jaoimme niitä sidosryhmille. Kävimme neuvottelemassa Sinapin leirikeskuksen henkilökunnan kanssa majoituksesta ja ruokailujen järjestelyistä. Siinä
vaiheessa osallistujien määräksi arvioitiin kuusikymmentä henkilöä.
Harmiksemme heinäkuun alkupuolella Varsinais-Suomi siirtyi koronapandemian osalta jälleen kiihtymisvaiheeseen. Tässä vaiheessa emme
enää keskeyttäneet kesäpäivien valmisteluja, vaan mietimme uuden
strategian, miten kesäpäivät voitiin järjestää koronarajoitteista huolimatta. Osallistujia oli ilmoittautunut noin seitsemänkymmentä henkilöä järjestäjien kanssa.
Jaoimme osallistujat neljään ryhmään ja suunnittelimme ohjelman
siten, että ryhmät voisivat olla mahdollisimman paljon erillään
toisistaan. Lisäksi sovimme keittiön kanssa, että ruokailuajat pidennetään ja vain kaksi ryhmää on kerrallaan ruokailussa. Tässä vaiheessa
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jouduimme vielä kerran muokkaamaan ohjelmaa ja sopimaan
parin uuden henkilön mukaantulosta ohjematyöhön.
Tiistaina 20.7.2021 Turun
Katulähetys piti viimeisen kokouksen ennen kesäpäiviä. Sovittiin tehtäväjaosta.
Jaana, Pirjo I ja Pirjo H saivat huolehtiakseen vastaanoton.
Anne S sai tehtäväkseen huolehtia kukista ja Maria D kanssa
iltatarjoiluista. Simo L ja Jorma A
osaksi tuli tavaroiden kerääminen, opasteiden pystyttäminen ja makkaran grillaaminen. Simo ja
muut vapaaehtoiset kokosivat kesäpäivillä tarvittavia tavaroita samaan paikkaan päivittäin loppuviikon ajan. Ilkka R ja Pertti B saivat
juontotehtävät. Keräsimme tervetuliaiskassien sisällön. Siinä olikin aikamoinen tehtävä. Kaikkiin kasseihin tuli osallistujan rintalappu, jossa
oli nimen lisäksi taustayhteisö ja ryhmän numero. Kaikkien neljän
ryhmän kassin sisältö oli erilainen, lisäksi jos ei ollut majoitusta, kassin
sisältö oli erilainen. Osallistujat merkattiin majoituskartan mukaan huoneisiin. Tosin majoitussuunnitelmaan tuli tämänkin jälkeen pieniä
muutoksia.
Mielenkiintoista oli, että majoitustilaa oli seitsemällekymmenelle ja
saman verran oli myös osallistujia. Pientä järjestelyä majoittaminen
vaati vielä paikan päällä. Koitti perjantai 23.7.2021. Suomen Katulähetysliiton hallitus kokoontui Martin seurakuntatalolla. Kirjattiin
katulähetystyöhön siunattavat henkilöt ja sovittiin Martinseurakunnan papin Seppo Riihimäen ja kanttori Päivi Hannukselan kanssa
juhlamessun järjestelyistä ja musiikista.
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Pertti oli keittänyt hernesopan soppatykillä ja toimitti sen Kaasukelloaukiolle. Simo ja Jorma toimittivat kahvit, pullat ja muut tarvikkeet

so
jä
T
ti
O
ka

V
ke
jo
va
h
lä
ja
ru
m
lu

fa
K
T
Lu

u-

-

A

a

n
u-

soppatykkijakelua varten. Myöhemmin Katulähetysliiton hallituksen
jäsenetkin ehtivät syömään soppatykillä keitettyä hernesoppaa.
Tilaisuudessa saimme kuulla hengellisiä lauluja Juhanin johdolla. Martin kirkolle mentiin klo 15.30 kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran
Olli Seppäsen esitelmää ”Jumalan suojelus Suomen yllä sotien aikana”.
Vastaanottohenkilöt olivat menneet jo etukäteen Sinapin leirikeskukseen valmistelemaan osallistujien saapumista. Vastaanottajat
joutuivat melko koville, kun tervetuliaiskasseja täydennettiin vielä
vastaanotossa. Kaikille osallistujille löytyi majoitus. Tosin joihinkin
huoneisiin jouduttiin majoittamaan kolmekin henkilöä. Pienen sähläyksen jälkeen saatiin osallistujat kerättyä terassille päivien avausta
ja informaatiota varten ja niin saatiin kesäpäivät virallisesti avatuksi
rukouksen kanssa. Kiinnitimme leirikeskuksen oviin tarkemman ohjelman, jossa oli myös tilaisuuksien pitopaikat. Alakerrassa oli itsepalveluiltapala, josta ei oltu informoitu riittävästi.
Osallistujat jakautuivat ryhmiin ja pastori Liisa Kuusela piti lyhyen hartaushetken parille ryhmälle ja sitten toisille
kahdelle ryhmälle ja Juhani Kärkkäinen
ja Jukka Saarinen musisoivat vuorollaan molemmille ryhmille. Vielä oli
vuorossa saunominen. Naiset saunoivat rantasaunassa ja miehet leirikeskuksen alakerran saunassa.
Herra siunasi kesäpäiviä kauniilla
ilmalla ja saimme herätä aamu-palalle
auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta. Aamupalan jokainen nautti
omaan tahtiin. Järjestelimme Villa Staffansin takapihalle tuolit osallistujille ja pöydän esiintyjiä varten.
Kello 9 osallistujat kerääntyivät sinne kuuntelemaan vankilapastorin
Tapio Pastilan luentoa ”Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat”.
Luento oli melko tiivis ja pitäytyi todella hyvin Raamatussa.
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Aamupäivällä saimme vielä
kuulla osallistujien henkilökohtaisia todistuksia Jumalan
vaikuttamisesta ja avusta heidän
omaan elämäänsä. Todistuspuheenvuorojen jälkeen olikin jo
maittavan lounaan aika. Lounaan
jälkeen oli vuorossa Suomen
Katulähetysliitto ry:n vuosikokous samalla ulkoilman alueella.
Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin järjestävän paikallisyhdistyksen, Turun Katulähetyksen puheenjohtaja Ilkka
Räisänen. Osallistujat ottivat
kiitettävästi osaa vuosikokouksen asioihin. Hyväksyttiin vuoden 2020
toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Liiton nykyinen puheenjohtaja Pekka Arposuo valittiin uudelleen puheenjohtajaksi. Liiton hallitukseen valittiin uutena henkilönä varajäseneksi Heikki Reijonen. Rengaslehti nousi ehkä tärkeimmäksi puheenaiheeksi. Ehdotettiin, että koko liiton hallitus ottaisi aktiivisesti osaa
Rengaslehden toimintaan ja paikallisyhdistykset kirjoittaisivat aktiivisemmin lehteen artikkeleita. Ehdotettiin myös, että pari Rengaslehden numeroa ilmestyisi netissä digitaalisena ja pari lehteä painettuna. Painettuihin lehtiin tulisi kesä- ja talvipäivien kutsu ja
ohjelma.
Kesäpäivien raamatunlause oli Matt. 24:45”. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija”. Joten olihan koko luku käytävä
läpi kesäpäivillä. Matteus 24. luku oli jaettu neljään osaan ja niistä
oli kirjoitettu jokaisesta osasta omat referenssit, jotka osallistujat
10
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olivat saaneet tervetuliaiskasseissa. Jokainen ryhmä sai oman osansa
luvusta käsiteltäväksi. Ryhmät käsittelivät Raamatun lukua parissa
paikassa ulkona.
Päivällisen jälkeen oli Sanan ja
rukouksen ilta. Saimme kuulla
Matti Niemisen laulua ja
todistusta Jeesuksesta. Kalle
Vihonen piti koskettavan puheen uskosta Jeesukseen.
Lopuksi Turun Katulähetyksen katukööri lauloi
muutaman laulun. Vielä
koottiin yhteen Matteus 24.
luvun mietteitä. Iltapala
odottikin jo alakerran iltapala-huoneessa. Lisäksi Jorma oli grillannut
makkaroita. Naisilla ei saunamatka ollut kovinkaan pitkä, sillä heidän
vuoronsa oli saunoa alakerran saunassa. Miehet menivät saunomaan
rantasaunaan. Sieltä monet pulahtivat mereen uimaan. Saunomisen
jälkeen oli vielä iltapalaa ja grillimakkaroita tarjolla. Sitten olikin jo
aika pikkuhiljaa mennä nukkumaan.
Sunnuntaiaamu koitti yhtä kirkkaana kuin pari aikaisempaa aamua.
Huoneet oli luovutettava aamupalan jälkeen. Tarkastettiin vielä, että
kaikilla oli kyyti Kakskerran kirkkoon. Kirkolla
opas jo odotteli meitä kirkon esittelykierrosta
varten. Hän kertoi
Kakskerrassa vaikuttaneista ihmisistä ja esitteli
heidän hautojaan. Tarinan mukaan paikalliset
kalastajat saivat
yllätyksekseen mereltä
suunnattoman suuren
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kalansaaliin. Niinpä he ajattelivat, että tämän alueen täytyy olla
siunattu. Tapahtuman seurauksena saarelaiset päättivät rakentaa
paikalle kirkon, joka vihittiin käyttöön vuonna 1770. Esittelykierros
loppui kirkon sisälle ja juhlajumalanpalvelus alkoi. Liturgina toimi
Seppo Riihimäki ja kanttorina Päivi Hannuksela. Hän myös säesti
Juhani Kärkkäistä, joka lauloi juhlamessussa pari hienoa laulua. Hyvinkin kantaa ottavan saarnan piti Petri Laitinen. Liekö ollut jotenkin profetiallinen merkki, kun ehtoollisleipä loppui kesken.
Lounaan jälkeen oli vielä päätösjuhla. Turun Katulähetys luovutti
Katulähetysliiton banderollin ja plakaatin Jyväskylän Katulähetykselle
talvipäivien järjestelyjä varten. Kauko Laaksamo piti loppuhartauden.
Niin oli Turun Kesäpäivät tulleet päätökseen. Oli enää hyvästelyjen ja
jälleennäkemisen toivotusten aika. Osallistujien kotimatka alkoi. Olkaamme me niitä uskollisia ja ymmärtäviä palvelijoita, jotka tekevät
innolla Jumalan työtä Kristuksen Pyhän Hengen johdatuksessa.
Turun Katulähetyksen osalta töitä riitti vielä lopputoivotusten jälkeenkin. Käytössä olleet tavarat kerättiin ja kuljetettiin takaisin
Katulähetyksen tiloihin. Selvitettiin leirikeskuksen kanssa auki olleet
asiat. Vielä oli tehtävä osallistujien laskutus ja kerättävä tulot ja menot ja tehtävä loppuselvitys. Kaikki tämä toiminta koettiin kuitenkin
positiivisena. Jälleen kerran katulähetysväki sai kokoontua yhteen ja
olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja kuunnella todistuksia
Jeesuksesta ja saada ravintoa Jumalan sanasta. Kaikille siunausta toivottaen
Ilkka Räisänen

Julkaistu aiemmin Turun katulähetyksen Ystävä-lehdessä 3/2021
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Vapaaehtoiseen katulähetystyöhön paikkakunnillensa siunatut henkilöt:
Mauri Lionmaa, Ari Saatola, Kalervo Peltomäki, Maarit Vigren, Pirjo Immonen ja Oona Veijanen.
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