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Kuva: Seimen äärellä  
Kuvaaja: Tomi Montonen 
 
 
Suomen Katulähetysliiton hallitus ja Rengas-lehden toimikunta 
kiittää kuluneesta vuodesta 2021 kirkkohallitusta, seurakuntia,  
jäsenistöä, vapaaehtoisia ja kaikkia yhteistyökumppaneita, sekä 
toivottaa kaikille siunausrikasta Vapahtajan syntymäjuhlaa ja 
Jumalan siunaamaa uutta vuotta 2022! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rakkaudenosoitus ihmiskunnalle 
 
Viisaus, joka on ikiajoista ollut Jumalan tykönä, 
kutsuu ihmisiä luoksensa. Herra loi minut töittensä 
esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen 
alkua. Silloin mina hänen sivuillansa hoidokkina olin, 
ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen 
edessänsä kaikin ajoin; leikitsin hänen maanpiirinsä 
päällä, ja ihastukseni oli ihmislapset. Snl. 8:22, 30,31. 
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä 
kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli 
idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten 
kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan 
hänelle kunnioitusta.” Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hänen 
kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kaikki kansan ylipapit ja 
kirjanoppineet ja tiedusteli heiltä, missä Kristuksen oli määrä syntyä. He 
sanoivat hänelle: ”Juudean Beetlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan 
kautta: Sinä Juudan maan Beetlehem, et suinkaan ole vähäisin Juudan 
ruhtinaiden joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee 
minun kansaani Israelia. Matt.2:1- 12 Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät 
luokseen ja otti heiltä tarkoin selville, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Hän 
lähetti heidät Beetlehemiin ja sanoi: ”Menkää ja kyselkää tarkoin lapsesta. 
Kun löydätte hänet, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin voisin tulla ku-
martamaan häntä.” Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkaan. Tähti, 
jonka he olivat nähneet nousevan, kulki heidän edellään, kunnes tuli sen 
paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden 
tietäjät ilahtuivat suuresti. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja Marian, 
hänen äitinsä. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, ottivat esiin 
aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa suitsuketta ja mirhaa. Unessa 
Jumala varoitti heitä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista 
tietä takaisin omaan maahansa. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat 
pettäneet hänet, hän raivostui ja käski tappaa Beetlehemistä ja koko sen 
ympäristöstä kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset sen 
ajankohdan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Meidän-
kin elämässä on läsnä sielunvihollinen - Herodestakin pahempi - joka on 
tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Jeesus on tullut, että meillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Puhutaan kestävistä rakenteista, joihin tur-
vata. Tässä ajassa ja iankaikkisuudessa ei ole muuta kestävää kuin 
usko Jeesukseen Kristukseen.                Pekka Arposuo 
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Mitä lahjaksi Jeesukselle? 
 
Jouluna meillä on tapana antaa lahjoja läheisillemme. Ennen joulua 
kaupat ovat täynnä kiireisiä ihmisiä, jotka yrittävät löytää jokaiselle 
läheiselleen mieluisia lahjoja. On myös niin paljon muuta tehtävää, 
muistettavaa ja valmisteltavaa, ennen kuin joulu voi tulla. Ei ole  
ihme, että monet kokevat joulunajan hyvin stressaavana. Mutta, 
minne Jeesus on unohtunut? 
 
Jouluna vietetään Jeesuksen syntymäjuhlaa. Syntymäpäivänä on 
tapana antaa lahjoja päivänsankarille. Voisimmeko jouluna antaa 
jonkun erityisen syntymäpäivälahjan Jeesukselle? Mikä tuo lahja 
voisi olla? Mistä Jeesus pitäisi? 
 
Voisimmeko käydä tapaamassa naapurin yksinäistä vanhusta ja viedä 
hänelle joulutervehdyksen? Voisimmeko auttaa ihmistä, jonka tie-
dämme tarvitsevan apua jollain tavoin? Voisimmeko kertoa joulun 
sanomasta jollekin? Nämä ovat varmasti kaikki sellaisia asioita, jotka 
ovat Jeesukselle mieleen. 
 
On kuitenkin yksi asia, jota Jeesus erityisesti kaipaa meiltä, mutta 
jonka niin helposti unohdamme kaiken touhun ja tohinan keskellä. 
Annammeko me Raamatun Marian tavoin (Luuk. 10: 38-42, ks. alla) 
aikaa Jeesukselle ja hiljennymmekö kuuntelemaan hänen puhettaan? 
Jeesuksen jalkojen juurella voi joulustressikin alkaa kummasti helpot-
tamaan! Mikä sinun joululahjasi Jeesukselle tänä jouluna voisi olla? 
          Juuso Leivonniemi 

”Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, 
nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka 
asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. 
Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: "Herra, 
etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palve-
lemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi." Herra vastasi ja sanoi 
hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta 
tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei 
häneltä oteta pois." Luuk. 10:38-42 

Jeesuksen varaan kaiken laitan 
  
Oli aurinkoinen torstaiaamupäivä 31.10.2019. Olin edellisenä päivänä 
hakenut Marttilainen-lehtiä, joita jaoimme postilaatikoihin joka 
talouteen Marttilassa. Matkalle lähtiessä sanoin Mikolle, että nyt 
viivyn vähän kauemmin. Vien lehden kotiin asti yksinäiselle vanhalle 
miehelle. Nyt hänet on otettu jo ajasta ikuisuuteen. Onneksi en 
päässyt hänen pikkutielleen. Ehkä minua ei olisi sieltä löydetty.  
 
Minulle tuntematon 
pariskunta löysi minut tajut-
tomana Härkätieltä ja hälytti 
ambulanssin. Sitten paikalle 
ajoi Laupias Samarialainen. 
Hän oli hakenut autosta tak-
kinsa pääni alle ja ohjasi 
liikennettä. Hämärästi tajusin 
hänet eikä minulla ole muista 
auttajistani minkäänlaista muistikuvaa. Karri antoi tietoni ambu-
lanssiin ja oli nostoapuna. Muistan, kuinka ambulanssi lähti matkaan 
pillit soiden. Tuntui, että pääni halkeaa. Sitten meni taju.  
 
Heräsin TYKS:ssä, kun minulle oli vaihdettu sairaalan vaatteet. Lääkäri 
ilmoitti Mikolle, että minulla on oikeanpuoleinen aivoverenvuoto ja 
vasen puoli on halvaantunut. Hän sanoi, että lääketiede ei voi tehdä 
mitään. Mikko lupasi ilmoittaa esirukoilijoille ja se oli lääkärinkin mie-

lestä hyvä. Muuta-
mana päivänä olin tok-
kurainen tarkkailussa. 
Sitten minut vietiin 
neurolle, mutta 
sieltäkään ei ole muuta 
muistikuvaa kuin pitkä 
paikan odotus kylmällä 
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käytävällä. Totta kai muistan kiitollisena ystävien ja sukulaisten 
vierailut. Simo toi minulle radion ja sain kuunnella Patmos-radiota ja 
suklaata, jota sain syödä nälkääni. 2. marraskuuta pääsin Lietoon 
vuodeosastolle kuntoutukseen. Minua liikutettiin pyörätuolilla. Sängy-
ssäni oli laita, etten putoaisi tai ylittäisi liikkeelle. Nielu oli osittain hal-
vaantunut. Ruoka oli soseutettua ja juotavat sakeutettuja. Niitä an-
nettiin niukasti. Yöt olivat levottomia, enkä nukkunut ilman unilää-
kettä. Jäin siihen koukkuun ja pääsin vasta tämän vuoden alussa 
rukousten avulla irti. Minulta oli löytynyt myös keuhkosarkoidoosi, 
jonka odotetaan paranevan ilman lääkettä. Näistä lähtökohdista alkoi 
taistelu. Opettelin kävelemään ja 5.12.2019 pääsin kotiin, kun Mikko 
lupasi olla apunani.  
 
Sairaalassa sanottiin, että minulla ei ole sairauden tuntoa. Halusin 
nopeasti itsenäistyä. Sanoin, että minulla on synnintunto. Se oli rank-
kaa. Luin ja kuuntelin Sanaa ja Saarnoja. Sain kokea Jeesuksen läsnä-
olon ja armahtavan anteeksiannon. Luotin, että Jeesus parantaa mi-
nut. 27.3.2020 lähdin ajamaan polkupyörällä. Vapun aattona neu-
rologi antoi ajokorttiluvan. Pyörätuolissa ollessani ymmärsin elämän 
rajoittuneisuuden ja rollaattorikin tuntui kahleelta. Ymmärrän, nyt 
ettei niiden käyttäjien elämä ole helppoa, ellei ole iloa sydämessä. 
  
En kokenut, että Jumala olisi hylännyt tai rankaissut minua, vaan 
opettanut. Laulun sanat: "Sinun varaasi kaiken laitan. Täällä kestä ei 
mikään muu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeu-
tuu." Tämä on totta. Ihmisapu ei voi korvata tätä eikä ihmisten pahat 
sanat niin satuta, kun muistan, kuinka paljon olen saanut anteeksi.  
Joka aamu saan kiittää, että voin nousta kävelemään.  Uskotaan Jee-
susta, kun Hän sanoo: " Älä pelkää." Kiitos Herralle!  

              Terveisin Heli Laine 

 
 
                  

Hankoon Katulähetykseen 
 
Kun Kauko soitti vähän  ennen 
juhannusta, en vielä tiennyt, 
että askeleeni veisivät 
Hankoon. Hän kyseli kiinnos- 
tusta tulla työhön. Lupasin 
harkita ja rukoilla asian puo-
lesta. Juuri samoihin aikoihin 
juhannusviikolla kadulla kävel-
lessäni takertui pieni paperi-
lappu kenkäni pohjaan; sitä 
pois ravistellessani ja ku-
martuessani näin, että kassa-
kuitissa luki suurin kirjaimin: 
Lilla Åbo. Havahduin myös  
siihen tosiseikkaan, että pu-
helimeni taustakuvana oli ollut 
vuodesta 2019 lähtien samana 
kesänä ottamani kuva Hangon 
luotsitornista. Kuva oli valittu parin tuhannen kuvan joukosta. Se jäi 
puhuttelemaan minua. 
 
Kun vielä perhekin oli myötämielinen työhön lähtöön Hankoon, koin, 
että Herra oli avaamassa ovea. Katsoin Hangon katulähetyksen kotis-
ivuja ja monipuolinen toiminta sai innostumaan. Perheen kanssa 
lähdimme Hankoon ja työhaastatteluun, joka käytiin hyvässä heng-
essä. Haastattelussa hallituksen jäsen toi sanan 1 Kor. 16:9 ”sillä 
minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastu-
stajia on paljon.” 
 
Esimakua siitä sain kokea: heti kun työhaastattelun jälkeen ehdin 
istua pihalla autoon, soitti poika frisbeegolfradalta hädissään: käärme 
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oli juuri purrut jalkaan. Poika löytyi rannalta ja jalasta selvä purema-
jälki myös. Laitoin käden jalan päälle ja rukoilin lyhyesti. Poika ei ollut 
jäänyt katsomaan, mikä käärme se oli. Terveyskeskus oli juuri 
sulkeutunut ja lähdimme kotimatkalle. Mitään vahinkoa ei pojalle 
tullut – kiitos Herralle Jeesukselle.  
 
Olin ollut lähes vuoden työttömänä ja kirjoittanut kesällä 2020 Turun 
katulähetyksen historiikin (n. 215 s.) lähihistoriasta 2006-2020 ja 
kokemuksistani siellä. Kirjan viimeistelin syksyn ja talven aikana. 
Juhannuksen aaton aattona sain sen painosta. Kuitenkin olen uskonut 
Herran johdattavan uuteen tehtävään ja paljon esirukousta asiassa 
olen pyytänyt ja saanut. Herra on ihmeellisesti vaikuttanut myös 
työvoimaviranomaisten päässä, sillä sieltä ehdotettiin 12 kk palk-
katukea. Kyllähän sen puolesta rukoilimmekin. Näin palaset 
loksahtivat paikoilleen ja pääsin aloittamaan toiminnanjohtajana 
Hangossa 24.8.2021. 
 
Edeltäjäni Toni Taiveaho ehti perehdyttää yhden päivän tehtävään, 
mutta hän teki myös seikkaperäisen muistion keskeisistä asioista, 
mikä suuresti helpotti tehtävään sisään pääsyä. Toni oli tehnyt hyvää 
työtä katulähetyksessä ja siitä on ollut hyvä jatkaa. Vaikka 
yhdistyksessä onkin ollut turbulenssia ja vaihtuvuutta Kaukon jäätyä 
eläkkeelle, on Hangon katulähetys toiminut jo 40 vuotta hankolaisten 
parhaaksi ja päiväkeskustoimintakin on viettänyt jo 30-vuotisjuhlat.  
 
Päiväkeskus on auki arkipäivisin klo 8-14, perjantaisin klo 13 asti. 
Tarjolla on kahvia voileipineen, päivän lehtiä luettavaksi ja vielä 
edullinen lounas nautittavaksi hyvässä seurassa. Kävijämäärät ovat 
hieman kasvaneet syksyn mittaan, kun 15-20 päivittäistä kävijää saa-
vutetaan. Tiistaisin pidetään lyhyt hartaushetki päiväkeskuksessa ja 
maanantaisin kokoontuu rukouspiiri. Soppakirkkoja pidetään sunnun-
taisin kerran kuukaudessa, jossa on sanaa ja lauluja sekä soppatarjoilu 
ja kahvit.  

Hävikkiruoan ja elintarvikkeiden jakelua on kolmena päivänä viikossa. 
EU-elintarvikekasseja jaetaan n. kerran kuukaudessa varaston tilan-
teen mukaan. Kassin hakijoita on n. 40-60 kerrallaan. Lämmin ateria 
toimitetaan tilausten perusteella koteihin viitenä päivänä viikossa 
pitkälti vapaaehtoisvoimin. Laskutettavia annoksia menee lähes 1000 
kuukaudessa. Samalla tulee kontakti kotona asuviin ja monien 
vaikeuksien keskellä kamppaileviin hankolaisiin. Tietoon on tullut niin 
erakoituneita lähimmäisiä kuin ambulanssin heitteille jättämiäkin.  
 
Hangon asukasrakenne on jakautunut: toisaalta on varakkaita 
kakkosasunnon omistajia komeine veneineen ja toisaalta toi-meen-
tulovaikeuksien kanssa kamppailevia eläkeläisiä ja pitkäaikais-työt-
tömiä päihdeongelmineen. Reilun 8000 asukkaan kokoon nähden 
kaupungissa on paljon päihteitä. Paikkakunnalle iso isku oli terästeh-
taan konkurssi n. 8 vuotta sitten.  
 
Merkittävä rooli yhdistyksellä on kuntouttavassa työtoiminnassa, 
jossa nelisenkymmentä henkilöä toimii kuudella eri pajalla yhdestä 
neljään päivään viikossa 4 h/päivässä. Asiakkaat ohjautuvat sosiaali-
keskuksen kautta 3-24 kk jaksoihin. Pajoja ovat päiväkeskus, siksakki 
(naisten paja), puuverstas (miesten paja), Tekevä nuori, temppeli-
kirppis ja rempparyhmä. Mielekäs tekeminen ja yhteisön tuki auttavat 
päivärytmin pysymisessä ja merkityksen kokemista. Aina on hen-
kilöitä, jotka myös työllistyvät palkkatyöhön kuntouttavasta työtoi-
minnasta. Mainittakoon vielä, että kirppiksemme kuului kärkipäähän 
laajassa asiakasvertailussa Uudellamaalla hyvin hoidettuna ja siistinä 
toimipisteenä – tämän olen itsekin todennut. Lisäksi hinnat ovat to-
della asiakasystävällisiä.  
 
Työssä on ollut tuttua katulähetysmeininkiä ja vauhtia. Toimiston 
printteriä odotettiin hartaasti, mutta se olikin vielä komponentteina 
Kiinassa ja kuunvaihteen raportointi lähestyi uhkaavasti. Olin etäpäi-
vänä Turussa ja Raision Verkkokaupasta löytyi yksi hinnaltaan sopiva 
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vähän kalliimpi malli. Neuvottelun jälkeen saimme vaihtaa tilatun tu-
lostimen siihen ja sain sen ajettua Hankoon kuun viimeisenä päivänä. 
Pari päivää myöhemmin hajosi kiinteistön lämmönvaihdin ja lämmin 
vesi oli pantava poikki. Kuukauden verran kärvistelimme kylmän ve-
den kanssa, kunnes rukousvastaus tuli ja lämmin vesi saatiin palau-
tettua. Siinä oli juhlan tuntua ja opetusta, että emme saa pitää sinäl-
lään tavanomaisiakaan asioita itsestään selvyytenä, sillä nekin ovat Ju-
malan lahjaa meille.  
 
Yhtäaikaiset vuosilomat ja sairauslomat ovat koetelleet henkilöresurs-
seja, mutta jotenkin on aina asiat järjestyneet ja palvelutyö on saatu 
tehtyä – kunnia Jeesukselle. Vapaaehtoisten rooli on hyvin keskeinen 
ja elintärkeä Hangon katulähetyksen toiminnassa. On ilo yhdessä 
tehdä työtä sitoutuneiden vapaaehtoisten kanssa. Kiitos vapaaehtoi-
sille uskollisuudesta tehtävissään. Vaikka työn tulosvastuu onkin täy-
sin Herramme varassa, on meillä kuitenkin vastuu uskollisuudesta, 
kuten Paavali korinttilaisille kirjoitti (1 kor. 4:2): ”Sitä tässä huoneen-
haltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.” 
Katulähetys toimintamuotona yhdistää eri kirkkokunnista ja seura-
kuntataustoista tulevia palvelijoita, jotka kuitenkin ovat yhtä 
Kristuksessa hänen Henkensä kautta. Olenkin iloinnut hyvästä 
rukousyhteydestä eri seurakuntien jäsenten välillä. Seurakuntia 
Hangossa riittää, kun vielä löytyy niin suomenkieliset kuin ruotsin-
kieliset seurakunnat; samoin on Tammisaaressa, jonne matkaa tulee 
n. 35 km Hangosta. 
 
Katulähetyksessä on toiminut 2000-luvun alussa vaappupaja, jossa 
valmistettiin taidollisesti vaappuja myyntiin alkujaan ESR-projektin 
kautta ja sittemmin kuntouttavana työtoimintana. Vaikka vaapputuo-
tanto onkin päättynyt jo aikaa sitten, löysin toimiston nurkasta yhden 
laatikon vaappuja. Sattuipa niinkin, että yhtenä päivänä päiväkeskuk-
seen tuli eräs mies, jonka liiveihin oli tarttunut vaappu. Saksilla vaap-
pu irtosi kyllä. Olipa konkreettinen muistutus Herramme sanoista: 
”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.” (Markus 

1:17)  Jos ovatkin hylkeet – tai liiankin hyvin toimivat vaaput - vieneet 
kalansaaliit Hangon vesiltä, niin ihmisiä riittää.  Työ on vielä kesken ja 
paljon sieluja matkalla iankaikkiseen kadotukseen; joten seurataan 
Jeesusta ja kerrotaan hänen armostaan ja verensä voimasta, sillä 
”Eikä  ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla 
muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” 
(Apt. 4:12).  
Siunausta työhön veljet ja sisaret!  

       Jukka Silvola 
      Hangon Katulähetys 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hangon Katulähetyksen kirpputori 
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Seimen lapsesta 
ristin Herraksi

Aimo 
Siekkinen

Talousasiat teettävät työtä jatkossakin, mutta ne ratkea-
vat, jos Herra on hankkeissamme mukana. (“Jos Herra 
ei rakenna taloa, sen rakentajat näkevät turhaan vai-

vaa. Jos Herra ei varjele kaupunkia, vartija valvoo turhaan” 
PS. 127:1) Tuon loppukohdanhan voisi muotoilla “Jos Herra 
ei varjele Katulähetystä, hallitus valvoo turhaan” 

Omassa elämässäni on tapahtunut muutoksia kuluneen 
vuoden aikana. Kesäkuun alussa muutimme Verso-talosta 
omakotitaloon, jonka ostimme Vihtavuoresta. Olimme pu-
huneet, että oma pieni mökki olisi mukava, no Herra kuuli 
toiveemme ja johdatti tämän aivan ihanan rakennustyömaan 
meille. Remonttia on tehty mitä töiltä keretty ja saatu kyllä 
apua ystäviltäkin. Talon sijainti on syntymäkotini läheisyy-
dessä ja nuorempi poikani perheineen asuu vain muutaman 
sadan metrin päässä. Työnkuvani on myös muuttunut, vuosi 

sitten ajoin kaivinkonetta. Olen aina tykännyt työskennellä 
ihmisten kanssa ja kun maaliskuussa 2020 korona vei tilaus-
ajot “jouduin” kaivinkoneen kuljettajaksi. No, bussihommia 
ei vieläkään löytynyt, mutta nyt ajan invataksilla (8 hlö, 2 
pyörätuolia tai paarit) koulukyytejä, Kela- ja vammaispal-
velukyytejä. Työasiassakin Herra on kuullut rukoukseni. Ei 
tiedä, vaikka taksissa tavataan!  

 Nyt kun joulu lähestyy, niin voisimme muistaa vähäosai-
sia ja keskittyä joulun sanomaan, kaupallisen joulun sijaan.

Haluan toivottaa jokaiselle lukijalle armorikasta joulun odo-
tusta ja parempaa uuttavuotta 2022!

Aimo Siekkinen 
taksisuhari

Hallituksen 
puheenvuoro

Hallituksen varapuheenjohtaja

Shalom, eli rauhaa, turvaa, onnea, 
hyvinvointia, terveyttä sekä eheyttä! 
Ensimmäinen vuoteni Jyväskylän Katulähetyksen hallituksessa alkaa olla täynnä� Monenlai-
sia asioita olemme joutuneet puimaan, ja varsinkin alussa kokoukset venyivät yö myöhään� Seisahdun seimen äärelle. Katselen Jumalan Poikaa, joka syntyi ihmiseksi, niin 

pyhä, viaton ja puhdas. Liikutuksen kyyneleet virtaavat silmistäni, polttaen 
poskiani. Sydän on pakahtua rakkaudesta häntä kohtaan. Hänessä Isän rakkaus 

tuli todeksi. Näenkö Jeesus lasta katsoessani Jumalan sydämen rakkauden? Ymmär-
ränkö mitä tapahtuu, kun kuljen kohti seimen lasta?  Häntä on helppo lähestyä, sydän 
ei pelästy, vaan sisimmän täyttää rauha.

Jeesus kasvoi iässä ja armossa, olemalla jatkuvasti yhteydessä Isänsä kanssa. Hän 
teki vain ja ainoastaan sen, minkä näki ja kuuli Isänsä tekevän. Jeesus myös oppi 
kuuliaisuuden kaikesta, mitä hän lyhyen elämänsä aikana kärsi. Hänen syntymän-
sä toi ilosanoman ihmisten keskelle. Ilosanoma huipentui ristillä huudettuun tuskan 
huutoon:” Se on täytetty!” 

Katselen, kasvojasi katselen. Sinun eteesi polvistun. Sinun syliisi painaudun. Kat-
selen, Sua Jeesus, katselen. (Pekka Simojoki)

Tahtoisitko ottaa vastaan Jumalalta lahjan? Isä näkee jokaisen, joka turvautuu Hä-
nen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, samalla avautuu tie Isän luokse ja yhteys 
on syntynyt. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan 
lapsiksi, kaikille, jotka uskoivat häneen. (joh.1:12).

Siunattua Joulua sinulle!

Teksti: Ulla Koskinen, hallituksen jäsen

Katu lampun valossa
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Kansalaistoimintaa  
Katulähetyksellä

Muutama vuosi sitten kansalaistoiminta nostettiin Katu-
lähetyksellä yhdeksi toimialaksi, jota alettiin määrätie-
toisesti kehittää. Tuolloin huomasin, että termi aiheutti 

jonkin verran kummastusta ja toimiala jopa muutosvastarintaa.  
Kyse ei kuitenkaan suinkaan ole uudesta keksinnöstä, itse asias-
sa koko katulähetystyö on alusta saakka ollut kansalaistoimintaa. 
Nykyään puhutaan jopa ”kansalaisyhteiskunnasta”, eli Katulähe-
tyksen toiminta on osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa.

Yhteiskunnan tukipilarit: Julkinen, yksityinen ja vapaaeh-
toissektori
Kansaisyhteiskunta.fi sivustolla Aaro Harju kuvailee kansa-
laisyhteiskuntaa, joka vapaaehtoissektorina on yksi yhteiskunnan 
kolmesta toimijasta. Muut kaksi toimijaa ovat julkinen ja yksi-
tyinen sektori: ”Julkiseen sektoriin kuuluvat valtio ja kunnat, joi-
den kautta hoidetaan yhteisiä asioita ja huolehditaan kansalaisten 
hyvinvoinnista. Yksityisen sektorin muodostavat yritykset. Ne 
toimivat markkinoilla, pyrkivät vastaamaan kysyntään ja asiak-
kaiden tarpeisiin ja tavoittelevat taloudellista voittoa. Vapaaeh-
toissektorin toiminta sen sijaan on epämuodollista eikä tavoittele 
taloudellista voittoa. Sille on leimallista vapaaehtoisuus ja oma-
ehtoisuus.”

Mitä on kansalaisyhteiskunta ja miten se liittyy Katulähe-
tykseen?
Harju kuvaa, kuinka kansalaisyhteiskunnassa kansalaiset järjes-
tävät vapaaehtoisesti toimintaa ja palveluja itselleen ja muille: 
”Osallistujat määrittävät itse, mitä he haluavat tehdä ja miten. 
Keskeistä on se, että toiminta ei suuntaudu itseen vaan yleiseen 
hyvään. Kansalaistoimintaan liittyy oleellisesti yhteisöllisyys. 
Suomessa kansalaisyhteiskunnan muodostavat ammattiyhdis-
tystoiminta, järjestötoiminta, osuustoiminta, puolueet, säätiöt, 
uskonnolliset yhdyskunnat, vapaa kansalaistoiminta ja vapaa si-
vistystyö.”

Vuonna 1953 rekisteröity yhdistyksemme on siis kansalaisjär-
jestö, joten on erittäin luonnollista ja tärkeää pitää tämä asia mie-
lessä, kun mietitään, mihin suuntaan Katulähetyksen toimintaa 
halutaan viedä. Viime vuosina ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa 
yhdistyksemme on alkanut pikku hiljaa muuttua alkuperäisestä 
kansalaistoimintaroolistaan yhä enemmän julkisen sektorin os-
topalvelujen tuottajaksi sekä yritysmäiseksi toimijaksi. Sinänsä 
hyviä ja tärkeitä sektoreita nämäkin, mutta todellisena vaarana on 
ollut alkuperäisen kansalaistoiminta-ajatuksen himmentyminen 
ja sitä kautta toiminnan päätarkoituksen kadottaminen. 

Tähän tilanteeseen Katulähetyksen johto ja hallitus havahtuivat 
muutama vuosi sitten, ja jäsenistöä kuunnellen ovatkin onneksi 
saaneet Katulähetyslaivamme kurssin jälleen oikaistua enemmän 
alkuperäiseen, kansalaisjärjestölle ominaiseen suuntaan. Katu-
lähetyksellä järjestötyön perusta on kristinuskon ilosanomassa, 
evankeliumissa. Auttamistyö on tärkeää, mutta auttaminen ilman 
evankeliumia on kuin lampun tuominen pimeään huoneeseen sitä 
sytyttämättä. Kun evankeliumin valo saa syttyä ihmisen sydä-
messä, koko elämä alkaa muuttua valon vaikutuksesta, ja mikä 
tärkeintä: evankeliumin valo kantaa vastaanottajansa myös ian-
kaikkisen elämän kirkkauteen. Loistakoon siis Katulähetystyön 
lamppu entistäkin kirkkaampana aikamme pimeässä yössä.

Teksti: Helena Konttinen

”Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Katulähetystyö aloitettiin Jyväskylässä sotien jälkeen (1945). Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1953 ja sen tarkoituksena on syventää 
raittiusvakaumusta, sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa, sekä auttaa ja avustaa erilaisista riippuvuuksista kärsiviä, vähävaraisia, syr-
jäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia.”

”Meidän tehtävänämme on tuoda toivo sinne, missä toivoa ei enää ole.”

”Katulähetystyö on lähimmäisenrakkautta, joka saa voimansa kristillisestä uskosta.”

”Tehtävänämme on toimia kuin perhe, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme lähimmäisiä sekä 
toinen toistamme eteenpäin.”

Katulähetyksen kansalaistoiminta nyt ja tulevaisuudessa

”Katulähetyslaivamme” kurssin oikaisemiseen alkuperäiseen kansalaisjärjestösuuntaansa on tarvit-
tu toimenpiteitä. Tästä osoituksena on mm. yhdistyksen historian ensimmäisen kansalaistoiminnan-
koordinaattorin palkkaaminen tehtäväänsä vuonna 2018 sekä yhdistyksen identiteettiin liittyvien pe-
ruskysymysten selventäminen.

Vuoden 2018 alussa kansalaistoimintaa alkoi 
koordinoida Päivi Kastepohja, jonka työtä 
jatkoi saman vuoden loppupuolella Erja Il-
masti. Kansalaistoiminnan kehittämisen tii-
missä oli alusta saakka mukana myös aiempi 

toiminnanjohtaja Erkki Keski-Lusa sekä 
allekirjoittanut.  Erja Ilmastin työsuhteen 
päätyttyä tämän vuoden kesällä jaettiin 
kansalaistoiminnan työtehtäviä useam-
malle henkilölle. Omalta osaltani olen 
hallitukselle luvannut työskennellä osa-
aikaisesti myös kansalaistoiminnankoor-
dinaattorina ainakin tämän vuoden lop-
puun saakka. 

Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva järjestö, joten 
yhdistyksen identiteettiä, eli kristillisyyden sisältöä, merki-
tystä ja vaikutusta toimintaan, alettiin muutama vuosi sitten 
prosessoida yhdessä jäsenistön ja työntekijöiden kanssa. Tu-
loksena saatiin mm. sääntömuutokset, jotka syyskokous v. 
2019 päätti ja jotka patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi.

Kansalaistoiminta mukana kaikessa yhdistyksen toi-
minnassa
Kansalaistoiminnan koordinointia tarvitaan, koska kansalais-
toiminta pitää sisällään monta tärkeää ja laajaa osa-aluetta, 
mm. hengellinen työ (pullakirkot, Sana versoo -illat jne.), va-
paaehtois- ja jäsentoiminta, sidosryhmätyöskentely, varain-
hankinta ja päiväkeskustoiminta. Monet näistä alueista myös 
läpileikkaavat muuta toimintaa ja toisiaan, esim. vapaaehtoi-
sia voi työskennellä Katulähetyksen eri yksiköissä, vaikkapa 
kierrätyksessä, kiinteistöpuolella, ruokapankissa, asumisyh-
teisöissä, päiväkeskuksissa jne. Samoin esim. hengellinen 
työ toimii pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin. Kiteytettynä 
voidaankin todeta, että ihan jokaisessa Katulähetyksen toi-
minnassa on kansalaistoiminta mukana tavalla tai toisella.

Verso-kansalaistoiminta versoo uutta
Kansalaistoiminnan vahvistamista varten aloitettiin viime 
vuonna Verso-talon toiminta, joka on myös osa vuokra-asun-
tojen toimialaa. Verso-talossa on käynnistetty päiväkeskus-
toimintaa, jonka yhtenä osana on hengellinen toiminta, mm. 

Sana versoo -illat. Kansalaistoiminnan 
profiilin nostamiseksi ollaan suunnitel-
tu, että kansalaistoimintaa aletaan tuoda 
yhä enemmän Verso -brändin alle, esim. 
Sammonkadulla Ruokapankin tiloissa 
avataan lähiaikoina Katulähetyskahvila 
Verso. 

Verso- kansalaistoiminta versoo siis 
toivottavasti jatkossa eri yksiköissä eri 

tiimien ja vapaaehtoisten toimesta ympäri Jyväskylää ja lä-
hialueitakin. Tänä syksynä on jo vapaaehtoisvoimin pidetty 
ryhmiä Takalaittoman ja Etapin päiväkeskuksissa. Yhteis-
työnä Talentti- valmennuksen kanssa on aloitettu Takalait-
tomassa myös  TalenttiLaiffi-ryhmä, joka on suunnattu sekä 
valmennettaville että asukkaille. Perinteinen pullakirkko-tii-
mikin on aktivoitumassa koronatauon jälkeen, toivottavasti 
jo ensi vuoden alussa pullakirkkoja voidaan jälleen järjestää 
normaaliin tapaan.

Tässä tärkeässä kansalaisjärjestötyössä tarvitaan meitä jo-
kaista, työsarkaa riittää kaikille, sinäkin olet erittäin tervetul-
lut mukaan!

Lämmin kiitos kaikille työhömme osallistuneille sekä yh-
teistyötahoille kuluneesta vuodesta, riemullista Vapahtajam-
me syntymäjuhlan aikaa sekä siunattua uutta vuotta 2022!

Helena Konttinen 
vuokra-asumis- ja Verso-toiminnan 
koordinaattori 
osa-aikainen kansalaistoiminnan koordinaattori

Lisätietoja:

www.jklkl.fi/vuokra-asunnot

www.facebook.com/taloversoo

Vuokra-asumis- ja Verso-toiminnan koordinaattori 
Helena Konttinen, 040 159 7840, 
helena.konttinen@jklkl.fi

Ohjaaja Minna Lammi, 044 725 6917, 
minna.lammi@jklkl.fi

Voit tukea työtämme myös rahallisesti. 
Tarvitsemme sinua, tukesi on merkittävä.

Lahjoita online: www.jklkl.fi/lahjoita
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Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ”kansalaistoiminta”? Pysähdytäänpä hetkeksi tutkimaan, 
mitä kansalaistoiminta yleensäkin on, ja mitä se on ollut yhdistyksessämme�

jo vuodesta 1945

Lähteet: Harju, Aaro (5.11.2020); 
kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki, 
Katulähetyksen Internet-sivut: 
www.jklkl.fi/yhdistys



15

 
Vapautetut 4/2021 –lehdestä s. 10  
Kansalaistoimintaa Katulähetyksellä jo vuodesta 1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
julkaistu aiemmin Vapautetut 4/2021 -lehdessä 
 

 
Kiitollisin mielin hiljennämme arjen touhuja ja 

hiljennymme joulun sanoman äärelle: 
Kristus Vapahtaja on syntynyt! 

 
Siunausrikasta joulua ja alkavaa uutta vuotta kaikille! 
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