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Pääkirjoitus

Ken on luonut sinitaivaan, viherjäisen metsän, ken? Ken on
suonut kauneuden kukkasille niittyjen?
Menneen kevään aikana mietin useasti, mitä
kaikkea meneillään oleva naapurimaamme
Venäjän hyökkäys itsenäistä Ukrainaa
vastaan, sekä ympärillämme olevat
levottomuudet ja epävarmuudet saavat
aikaan oman kansamme keskuudessa
turvallisuuden ja vakauden suhteen. Erityisesti nousee mieleen tämän päivän nuoriso,
mitä meillä on heille annettavaa.
Miksi nuorten pahoinvointi ja sen ilmenemismuodot ovat lisääntyneet ja jopa raaistuneet. Mistä se kertoo ja mitä meidän pitäisi ymmärtää, jotta osaisimme antaa tyhjät kätemme nuorten hyvinvoinnin rakentamiseen,
turvaamiseen ja vastuullisuuteen. Tämän päivän nuorissa on tulevaisuuden vaikuttajia ja päätöksentekijöitä, joiden olisi tarpeellista, ellei
jopa välttämätöntä, saada hyviä, kannustavia ja elämässä eteenpäin
ohjaavia neuvoja matkaevääksi.
Meidän on toiminnassamme palattava taaksepäin ja otettava käyttöön
hämärtynyt, unohdettu, ”punainen lanka”. On aiheellista kysyä, mitä
Jeesus tekisi näissä tilanteissa. Hän odottaa meiltä rinnallakulkemista
niiden nuorten kanssa, joiden matka tuntuu vaikealta, ja joskus
asioiden sanoittamista ja olkapään tarjoamista. Saamme myös
tilaisuuden tullen kertoa, että Jeesus antaa tulevaisuuden toivon.
Jyväskylän Katulähetyksellä haluamme panostaa kaupunkimme
nuorisoon. Yhdistyksellämme on alkanut Verso-projekti, jossa
jalkaudutaan kaupunkimme kaduille kohtaamaan nuoria, olemaan
vuorovaikutteisesti läsnä ja kutsumaan heitä Sammonkatu 5:ssä
toimivan Ruokapankin Katulähetyksen Verso-kahvilaan erilaisiin
toimintoihin. Tavoitteena on tukea syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia kuin myös muitakin nuoria löytämään ehkä hukassa oleva
hyvä suunta elämälle, jotta psalmin 37:5 jae voisi olla heillekin totta:
Anna tiesi herran haltuun ja turvaa häneen.
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”Jumala on kaikki luonut, Jumala on kaikki suonut iloks ihmisille
tuonut niinkuin isä lapsilleen. Laulus toisten lauluun liitä ylistämään
Jumalaa.” Siunattua kesää kaikille! Tavataan Kesäpäivillä 12-14.8.
Pekka Arposuo
puheenjohtaja

Tervetuloa Kesäpäiville Jyväskylään!
Tervetuloa Suomen Katulähetysliiton ja Jyväskylän Katulähetyksen
yhdessä järjestämille valtakunnallisille Kesäpäiville Jyväskylään!
Olemme iloisia saadessamme teidät vieraaksemme.
Suomessa valmistaudutaan parhaillaan mittaviin hallinnollisiin uudistuksiin. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa
ja työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi vuonna 2024.
Hyvinvointialueiden perustamisen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Jyväskylän kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueen tehtäväksi. Näin kaupungin
toiminnan painopiste jatkossa keskittyy muun muassa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin,
elinkeinopolitiikkaan, työllisyyspalveluihin, kaavoittamiseen, kaupunkisuunnitteluun ja joukkoliikenteen kehittämiseen.
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Tuleviin muutoksiin liittyen kaupunginvaltuustomme hyväksyi alkutalvella uuden päivitetyn kaupunkistrategian, jossa Jyväskylän perustehtäväksi määriteltiin asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistäminen. Hyvinvointityötä teemme Jyväskylässä pitämällä yllä
laadukkaita palveluita sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden ja eri toimijoiden kanssa.
Jyväskylän Katulähetys on ollut Jyväskylän kaupungin tärkeä
yhteistyökumppani jo vuosikymmenien ajan. Katulähetys toimii
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yhtenä asumispalveluiden tuottajana tehden tiivistä yhteistyötä sosiaalipalveluidemme kanssa. Katulähetys on myös keskeinen toimija
asunnottomuuden ehkäisyn yhteistyöverkostossa, joka kytkeytyy
tiiviisti Jyväskylän kaupungin asunnottomuuden puolittamisohjelmaan.
Asunnottomuus ja siihen puuttuminen ovat kaupunkien keskeinen
tehtävä myös hyvinvointialueiden aloitettua. Meillä on oltava jatkossakin paikkoja, joissa asunnottomille tarjotaan matalan kynnyksen
ympärivuorokautista asumispalvelua. Paikkaa, jonne voi tulla ilman
lähetettä eikä päihtyminenkään ole este saada kattoa päänsä päälle.
Asunnottomuus on hyvä esimerkki laajasta yhteiskunnallisesta
ilmiöstä, johon voidaan vastata vain kuntien, hyvinvointialueiden, järjestökentän ja muiden toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä. Vain
yhteistyötä tekemällä voimme aidosti tukea asukkaiden hyvinvointia,
arjessa pärjäämistä ja hyvää elämää.
Yli 145 000 asukkaan vireä Jyväskylä on kauneimmillaan kesällä. Toivon, että viihdytte kaupungissamme ja Kesäpäivät tarjoavat teille
hyvät puitteet keskustelulle ja verkostoitumiselle.
Timo Koivisto
kaupunginjohtaja
Jyväskylän kaupunki

Kuvaaja: Petteri Kivimäki
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Jyväskylän seurakunnan tervehdys

Jy

Jyväskylän luterilaisen seurakunnan puolesta toivotan kaikki lämpimästi
tervetulleiksi Jyväskylään Katulähetyksen valtakunnallisille Kesäpäiville.
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Jyväskylän Katulähetys ja myös Suomen Katulähetysliitto ovat
muodostuneet meille vuosien varrella tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi.
Jyväskylän Katulähetys tekee kaupungissamme erittäin laajaa ja ansiokasta
sosiaalista ja diakonista työtä.
Tervetuloa Kesäpäivien viettoon Jyväskylän Kuokkalaan. Kovin montaa
vuosikymmentä ei ole siitä, kun Kuokkalassa on eletty rauhaisissa
maalaistunnelmissa. Viime vuosikymmeninä pellot, rannat ja metsäkaistaleet ovat täyttyneet kerros-, rivi- ja omakotitaloista. Tämä kaupunginosa
on viime vuosina myös merkittävästi kansainvälistynyt. Tällaisilla alueilla on
viihtyisää asua, mutta paljon myös juurettomuutta ja irrallisuutta.
Seurakuntamme ilonaiheena on 12 vuoden ajan ollut Kuokkalan kirkko, joka
seisoo jyhkeänä kauppakeskusten ja kerrostalojen keskellä. Diakonia ja ihmisten kohtaaminen kaduilla ja toreilla on tärkeä linkki kirkon ja ihmisten
välillä, ihmisten ja Kristuksen välillä.
Kuokkalan alueella, tarkasti ottaen Väinölän konepaja-alueella, on tärkeä sijansa kirkkohistorian lehdillä. Siellä sijaitsi 1700-luvun lopulla seppä Jaakko
Högmanin paja. Ja juuri tuonne Väinölän pajaan seppä Högmanin luokse
herännäisjohtaja Paavo Ruotsalainen teki vierailunsa, joka sai hänen sisäisen
elämänsä uudistumaan. Hän löysi kosketuksen Kristuksen yhteydessä siihen
ihmisyyteen, johon meidät on luotu. Ihmiseen, joka kaipaa yhteyttä Jumalaan. Ihmiseen, joka rakastaa lähimmäistään.
Toivottavasti monia tällaisia virkistyksen, uudistuksen ja rohkaisun hetkiä
saadaan Kuokkalan maisemissa myös Katulähetyksen Kesäpäivillä.
Kuvaaja: Sami Saarenpää

Arto Viitala
Kirkkoherra
Jyväskylän seurakunta
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Jyväskylän Katulähetyksen Kesäpäivä 3.6. Verso-talolla
Jyväskylän Katulähetyksen 17. Kesäpäivään kokoontui
70 henkilöä mukavaan yhdessäoloon Verso-talolla
Laukaan Kuusassa. Aamupalan jälkeen päivän juontaja
Nina Siekkinen muistutti meitä jokapäiväisestä Jumalan armosta ja hyvyydestä, jossa saamme olla Jumalan
rakkauteen käärittynä kuin lahjapaketti, jonka ympärille on taiteiltu lahjanaru, elämän lahja. Olli Mäki puhui ja
havainnollisti meille koskettavasti
särkyneen saviruukun tarinaa.
Jeesuksen kädessä särkyneinkin
saviruukku saa tulle eheämmäksi.
Kukka ruukussa kuihtuu, mutta Jumala antaa aina uutta. Hän täyttää
korjatun saviruukun, ja minkä Hän
korjaa, se on korjattu. Puheenjohtaja Pekka Arposuo toivotti kaikki tervetulleiksi. Hän kertoi uskoontulostansa
neuvoen meitä kantamaan toistemme kuormia, jotta
täytämme Kristuksen lain. Jokainen lähimmäisen hyväksi
tehty teko on tehty Herralle. Työ Herrassa ei koskaan ole turhaa. Nina ja
Jarmo Ruutinen Saarijärveltä olivat puhevastuussa. Nina kertoi elämänsä
tarinaa vahvistaen meitä Vuorisaarnan (6. Matt.) sanoilla Jumalan ruokkimista linnuista, jaettä Hän pitää myös kallisarvoisista lapsistaan huolta.
“Älä pelkää, usko ainoastaan.”, rohkaisi Nina. Jarmopuoliso kertoi muutoksesta uskoontulonsa myötä.
Silja Viinikainen, Iida
Utriainen, Taru Salokas ja Juuso Nieminen
kertoivat oman
todistuksensa. Heidän
kertomuksensa on
luettavissa tästä
lehdestä.
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Juuson tie Elämään
Uskoon tulemiseni on ollut monivaiheinen ja jopa haastavakin
prosessi. Se on ollut pitkä matka,
jossa Jumala on vähitellen kutsunut
minua luokseen ja eheyttänyt minua
pala palalta kohti Jeesuksen Kristuksen
rakkautta ja läsnäoloa.
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Polkuni on alkanut kohti Jeesuksen
läsnäoloa vuoden 2020 kesällä, jolloin
sattumalta törmäsin YouTubessa
australialaisen kirkon HillSong Unitedin
kappaleeseen ”Oceans (Where Feet May
Fail)”. Tuo kesä oli yksi masentavimmista
elämäni aikana ja harkitsin itsemurhaa
monta kertaa (kuten vielä monesti sen jälkeenkin).
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Maailman meno oli koronan myötä tullut sellaiseen pisteeseen, että en enää
tiennyt miten olla. Joka puolella oli synkkää, rakkaudetonta
ja ilotonta. Tämä maailma ei todellakaan ollut enää millään tapaa sellainen,
johon kuuluin ja jossa halusin olla. Olo oli voimaton ja vaikka kuinka yritin
omassa voimassa saada muutosta aikaan, niin ei se onnistunut. Maailmasta
puuttui sellainen rakkaus, jota minä olen tullut tänne edustamaan.
Jatkuva puunaaminen, pelon lietsonta ja koronatoimet pakottivat minut jättäytymään pois silloisesta työpaikastani S-marketilla, en yksinkertaisesti
jaksanut enää. Tiesin ettei tämä ollut enää oikein. Halusin pois, yhteiskunta
sai minut voimaan pahoin.
Musiikki sai minua eheytymään ja aloin mietiskellä Jeesuksen elämää ja luonnetta keskitysleirien kautta. Aloin pohtia, voiko ihminen antaa anteeksi
sen, mitä Hitler oli tehnyt juutalaisille toisen maailmansodan aikana, sitä
kuinka Jeesus rukoili ristillä kaiken sen kokemansa jälkeen Isältä armoa
8 heille, jotka hänet olivat ristiinnaulinneet? Mitä minä olen valmis tekemään
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ja olenko valmis kuolemaan uskon ja rakkauden nimissä? Sain lohtua tilaani
Jobin kirjasta, siitä kuinka Saatana voi koetella suurellakin kurjuudella,
mutta lopulta kaikki kääntyy hyväksi ja jokaisella koettelemuksella on merkityksensä. Jumala antaa sen tapahtua, meillä on kaikki valta ja voima
Hänessä ja Kristuksessa.
Annoin siis musiikin parantaa. Kuuntelin paljon Hillsong Unitedia ja annoin
kristillisyyden uppoutua sisimpääni. Musiikki eheytti minua.
Se miksi päädyin kuuntelemaan tuota musiikkia oli, että huomasin yhtyeen
solistilla Tayalla olevan sydämessä ”se jokin” mikä minulta puuttui. Hänellä
oli se rakkaus siellä, mitä minä itsekin halasin. Se eheys, puhtaus ja tarkoitus, joka minulta puuttui.
Oma kokemukseni kristinuskosta on ollut hyvin hajavainen tässä maassa,
olen erehtynyt olemaan ateisti ja kokeilemaan sekä tutkimaan monia eri uskontoja ja hengellisyyttä. Vaikka rippileiri on ollut yksi elämäni merkityksellisimmistä kokemuksista, en silti pystynyt huonon omatunnon ja itseluottamuksen vuoksi elämän vastoinkäymisissä pitäytymään siinä uskossa, että
Jumala on hyvä ja kaikkivaltias.
Moni asia on mennyt pieleen elämässä ja olen toivonut useasti, että olisin
toiminut monissa tilanteissa toisin. En koskaan saanut elämääni käyntiin
ennen uskoon tuloani, en vaikka kuinka yritin. Päädyin työttömäksi,
kaverittomaksi, yksinäiseksi, itsetuhoiseksi ja masentuneeksi laitapuolen
kulkijaksi, jolla ei ollut rahaa, turvaa eikä mitään muutakaan. Ei vaimoa, ei
onnea, ei iloa; olin yksin ja hajalla. Se on varmasti vain mielen harhaa, mutta
tämä on ollut minun kokemukseni tuossa hetkessä.
Poltin pilveä ennen uskoon tuloani päivittäin ja vaikka sain siitä paljon rohkeutta elämääni ja eheydyin sen kautta monin tavoin, ei se silti tuonut
todellista autuutta, jota Kristus tarjoaa. Päädyin jopa pariin otteeseen
lähtemään töihin päihtyneenä, sillä epävarmuuteni oli niin suurta, että
halusin siinä vapaudessa, jota koin pilvessä, kohdata ihmisiä kaupalla ja
jakaa sitä iloa, jota koin sisimmässäni. Se ei todellakaan ole ollut oikein,
eikä kunniallista, mutta tämä on ollut se piste, missä olen elämässäni
ollut. Päädyin samana vuonna perehtymään pilvipäissäni enkeleihin
entisen työkaverini kautta. Hän oli minulle puhunut tuosta aiheesta
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Uskon, että kaikella kokemallani on merkitystä, jonka näen myöhemmin,
kun saan siihen etäisyyttä. Vaikka siis harkitsin vielä uskoon tulemisen jälkeen monta kertaa itsemurhaa, päädyin viiltemään itseäni ja hakkasin
päätäni sekä nyrkkiäni monta kertaa seinään ja lattiaan huonon omatuntoni
takia, en ole luovuttanut.
Se on se totuus ja elämä, mikä Kristuksessa on, mikä on elämisen arvoista ja
sen tunteminen vie ikuiseen Jumalan Valtakuntaan. Tämän minä tiedän ja
tämä on se totuus, johon kannattaa uskoa. Vaikka elämä kuinka koettelee,
ei mikään niistä koettelemuksista ja kärsimyksistä ole mitään sen rinnalla,
mitä Jeesus Kristus on kokenut. Tuo mies, joka kärsi syyttömästi meidän syntiemme tähden. Ainoa aito, oikea Kuningas, joka ansaitsee kaiken ylistyksen
ja kunnian. Aamen.

Juuso Nieminen
Jyväskylä

Luovuta menneisyytesi Jeesukselle
Silja Viinikainen jakoi kanssamme elämäänsä ja

menneisyytensä konkreettisia arpia: arpisia
käsivarsiaan. Hän kertoi, kuinka Herra oli avannut
mahdollisuuksia yhteyden luomiseen. Linja-autossa
15-vuotias lastenkodissa asuva tyttö oli kertonut
elämänsä kipeistä haasteista, toisella kerralla keskiikäinen mies oli herkistynyt ja alkanut itkemään
nähtyään Siljan käsivarret. Mies oli uskaltanut
paljastaa Siljalle omat samanlaiset viillellyt käsivartensa. Molempien kanssa Silja oli saanut jakaa kallisarvoisen hetken elämästä: yhdenvertaisuuden kokemuksen ja empatiaa siitä, kuinka kipeää elämä
voi tehdä, ja siitä huolimatta jatkaa elämässään eteenpäin kohti parempaa.
Silja rohkaisi meitä olemaan kiusaamatta itseämme menneisyydellämme, oli
se millainen tahansa. Jeesuksen kanssa menneisyytesi on vahvuutesi. Hänen
käytössään saamme olla arvokkaita, rakastettuja ja hyväksyttyjä.
Sirpa Malin
Jyväskylä
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Todistus Jumalan armosta ja rakkaudesta

V

Olen Taru Salokas ja tulin uskoon 12-vuotiaana kesäleirillä. Rukousillassa Jumalan
läsnäolo oli voimakkaana ylläni, täytyin Pyhällä Hengellä ja sain lahjaksi uudet kielet.
Seuraavana talvena menin kasteelle. Kaikki oli
hyvin, kunnes maailman meno alkoi
kiehtomaan liikaa ja lähdin seurakunnasta
lähes ovet paukkuen.
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Nyt olen viisikymppinen ja monta mutkaa on
tullut tehtyä. Aikanaan on tutuksi tullut katko
ja Katulähetyksen tukiasuminenkin. Välillä
taas olen tehnyt parannusta ja palannut Jumalan läheisyyteen, elämä on ollut tasaista ja
rauhallista. Kunnes taas olen omille teilleni eksynyt. Reilu kolme vuotta sitten olin siinä pisteessä, että työnantaja ohjasi minut hoitoon juomisen
vuoksi: oli pakko pysähtyä ja miettiä annanko kaiken tuhoutua vai lähdenkö
etsimään apua…Siitä alkoi tapahtumaketju, jonka johdossa oli itse Jumala ja
toteuttajina ihmiset: työkaverini ohjasi minut Paarinkantajat-nimiseen vertaisryhmään, josta neuvottiin kotiani lähellä olevaan seurakuntaan. Siellä
sain jättää itseni ja koko syntisen elämäni Jeesuksen ristin juurelle. Olin
tullut takaisin Jumalan luo.
Näin jälkeen päin ajateltuna saan kiittää Jumalaa ihan koko elämästäni.
Ainoastaan Hänen armonsa ja rakkautensa tähden olen ylipäätään elossa.
Hän piti huolta minusta silloinkin, kun itse en elämästäni huolta pitänyt ja
yritin päästä Hänestä mahdollisimman kauas. Muistan suorastaan huutaneeni Hänelle, etten halua uskoa Jeesukseen! Syntien täyttämä elämä ja
usko Jeesukseen aiheuttivat valtavan ristiriidan sisimmässäni. Hän ei kuitenkaan luovuttanut, vaan aina yhä uudelleen veti poikansa Jeesuksen luo.
Hän ei menettänyt toivoaan minun suhteeni. Niin äärettömän paljon Hän
meitä kaikkia rakastaa ja tekee kaikkensa löytääkseen jokaisen eksyneen
lampaansa ja tuhlaajapoikansa ja -tyttärensä!
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Taru Salokas
Jyväskylä
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Verso-projektin projektikoordinaattori Iida
Olen Iida Utriainen, 22-vuotias ja olen
kotoisin Hollolasta. Opiskelen tällä
hetkellä Isossa Kirjassa seurakuntatyöntekijäksi. Sain kuulla tästä Versoprojektista Ison Kirjan opintoohjaajalta, minä jolle olin tullut
ensimmäiseksi mieleen, kun hänelle
oltiin tästä työstä ja projektista
kerrottu. Kuulin samalla, että tämä
voisi olla osa opintoihini sisältyvää
työharjoittelua. Herra selkeästi johdatti
tähän työhön ja toivon, että työ tuottaa
hedelmää.
Minun työni on olla Verso-projektin
projektikoordinaattori. Työhöni kuuluu
suunnitella, luoda, aikatauluttaa ja toteuttaa Verso-projektin toimintaa.
Lisäksi luon yhteyksiä nuorisotyötä tekevien kanssa ja etsin vapaaehtoisia.
Tavoitteena on, että kun työni loppuu täällä, on Verso-projektilla sellainen
vapaaehtoistiimi, joka pystyy jatkamaan tätä työtä minun lähdettyäkin.
Verso-projekti on Jyväskylän Katulähetyksen uusi hanke, jonka aloittamiseen
on saatu apurahaa. Verso-projekti on toiminnallista kahvilatyötä, jonka
kautta haluamme tavoittaa, auttaa ja evankelioida nuoria.
Meillä on tiistaisin hengellinen tilaisuus eli Majatalo, jossa on Raamatun
sanaa, ylistystä ja rukousta. Keskiviikkoisin ja torstaisin on paja ja retkihetki,
joissa on vetäjien osaamisen puitteissa olevaa toimintaa, esimerkiksi pelejä,
kuvataidetta, soittamista tai retkiä jonnekin. Perjantaisin ei ole mitään
erityistä ohjelmaa, jotta nekin joille ohjelmalliset päivät eivät kiinnosta
voisivat tulla vapaasti käymään. Tämän viikko-ohjelman kautta pyrimme
luomaan hyvin matalan kynnyksen nuorelle tulla käymään Verso-projektissa
ja sitä kautta saamaan oman ikäistä seuraa, apua ja evankeliumia.

Iida Utriainen
Jyväskylä
13

Hartauskirjoitus 20.5.2022 Laitilan Sanomat
Kirkossamme puhutaan paljon rakkaudesta. Rakkaus on meidän ihmisten
mielessä aina ja sen on yksi kestosuosikkimme niin maallisten iskelmälaulujen kuin hengellistenkin laulujen aiheena.

Tä
ku

Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiimme. Kun kristittyinä tunustamme
uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, tunnustamme uskomme Rakkauden Jumalaan. Jumalaan, joka loi maailman ja huolehtii siitä hyvyydessään. Jumalaan, joka antoi rakkaan Poikansa lunastamaan ihmiset takaisin
itselleen. Tämä Jumala synnyttää uskoa, toivoa ja rakkautta Pyhän Hengen
kautta.
Meidän rakkautemme on pienempää, vaatimattomampaa ja häilyvää, mutta
se on heijastusta Jumalan rakkaudesta. Me tajuamme kyllä hyvän arvon, kaipaamme toisiltamme rohkaisua ja hyväksyntää. Osaamme kyllä auttaa toisiamme ja etsiä yhteistä hyvää. Mutta me myös vertailemme, muistelemme
kärsimäämme pahaa ja osoittelemme toistemme vikoja. Omille puutteillemme toivomme kyllä ymmärrystä, mutta muiden, sen läheisen, virheitä
voi olla vaikea sietää.
On hyvä lukea joskus rukouksena Raamatusta 1. Kor. 13. Sitä sanotaan rakkauden epistolaksi. Tämä rakkaus pitää huolta, puhaltaa loukattuun kohtaan, halaa murheellista, taittaa leivän, kattaa pöydän ja antaa omastaan,
niin että tuntuu. Se etsii vääryyksienkin keskellä yhä uudelleen totuuden ja
oikeuden voittoa. Se puolustaa heikomman asiaa ja sulkee suunsa, kun on
aika vaieta toisten tekemisistä. Tämä rakkaus ponnistelee hyvän puolesta,
vaikka paha koettaa sitä jatkuvasti lannistaa.
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Jumalan rakkaudessa ja huolenpidossa on kaiken toivon lähde. Se
luo uutta, kaikkialle. Se ylläpitää toivoa, puhdistaa synnistä, antaa meille
uuden alun mahdollisuuden. Rakkaus ohjaa matkaamme sydämeen kirjoitetun lain äänellä ja kymmenen käskyn tienviitoin. Kaikki on täytetty rakkauden lain kohdalla, Jeesuksen opetuksissa ja elämässä. Jeesuksen lähellä
pysymme rakkauden valossa, lämmössä ja seuraamme oikeita asioita. Ja
meitä lähetetään matkaan yhä uudelleen. Olet tärkeä omalla paikallasi, olet
Jumalan rakkauden ja huolenpidon kohde.
Tiina Rehmonen
Laitila

Ke

K

Tänä vuonna juhlistamme Diakonia Suomessa 150 vuotta. Oheiset
kuvat kertovat juhlavuodesta.

e

a
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Laitilan seurakunnan diakoniatyön tiimi eli vapaaehtoiset
Pirjo, Arja, Irma ja Liisa
Keväällä Diakoniatoimiston edessä ollut tilaisuus

-

et
Kuvassa Kirkkoherra Petri ja diakonissat Liinu-Stina ja Tiina.

15

Katulähetyksen alueelliset koulutuspäivät Turussa 11.12.5.2022 Sinapin leirikeskuksessa Kakskerrassa
Katulähetysliiton kesäpäivistä 2021 jäi
positiivinen muistikuva. Turun
Katulähetyksen vapaaehtoiset toivoivat,
että voitaisiin tänäkin vuonna
2022 viettää yhteistä aikaa normaalin
vapaaehtoistoiminnan ulkopuolelle.
Suosituimmaksi paikaksi nousi jälleen
Sinapin leirikeskus. Talvella 2022 vaikutti
Covid-19 moneen päätökseen. Luotimme
kuitenkin, että epidemia heikkenee kevään aikana, ja maaliskuussa päätettiin
alueellisten koulutuspäivien järjestämisestä loppukevääksi. Viikonloppuja ei Sinapissa ollut enää koko kevään aikana vapaana.
Turun Katulähetyksen elintarvikkeiden jakelupäivät ovat maanantai,
keskiviikko ja perjantai. Sovittiin, että voimme siirtyä Sinappiin keskiviikkona
jakelutilaisuuden päätettyä, ja tilaisuus kestäisi torstai-iltapäivään. Leirikeskuksen antamista parista vaihtoehdosta valitsimme 11.-12.5.2022 koulutuspäivien ajankohdaksi. Varattiin alakerran huoneet ja takkatupa. Sovimme
leirikeskuksen kanssa myös keskiviikon ja torstain ruokailuista.
Turun Katulähetys on tehnyt jo aikaisemminkin yhteistyötä Laitilan seurakunnan kanssa. Pyydettiin Laitilan kirkkoherraa Petri Laitista pitämään 11.5.
sanan ja rukouksen illan ja sen jälkeen ehtoollisen Sinapin kappelissa ja
aamulla 12.5. aamuhartauden. Luontotutkija ja dosentti Lennart Saari oli
aikaisemmin ilmoittanut olevansa valmis luennoimaan jossain Katulähetyksen tilaisuudessa, joten keskiviikon aamupäivän raamattutunniksi
valikoitui hänen luentonsa Jumalan puhetta luonnossa. Palvelutyön ohella
diakoniaan liittyy kristillinen julistustoiminta sekä kristittyjen keskinäisen
yhteyden ja yhteistoiminnan vahvistaminen.
Tähän diakonian ajatukseen liittyi iltapäivän raamattutunti Diakonia Raamatun kertomana. Musiikki ja laulut ovat oleellinen osa yhteistä ohjelmaa.
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Juhani Kärkkäinen laulullaan, Ilkka Viitakangas soitollaan ja kuoron kanssa
mahdollistivat musiikkiosuuden suunnittelun. Näin oli ohjelma valmis.
Koulutuspäivien idea oli syntynyt Turun Katulähetyksen vapaaehtoisten
keskuudessa, joten he saivat siitä ensitiedon. Ohjelma julkaistiin myös
Ystävälehdessä. Lisäksi ohjelma julkaistiin Rengas lehdessä. Laitilalaiset
kutsuttiin entiseen tapaan mukaan koulutuspäiville. Turun Katulähetyksellä
on kiinteät yhteydet myös Hangon Katulähetykseen, joten sieltäkin
kutsuttiin henkilöitä mukaan. Suomen Katulähetysliiton hallitus on muinakin
vuosina kokoontunut toukokuussa, joten nyt oli aika luonnollista, että kokous sovittiin koulutuspäivien yhteyteen. Näistä lähtökohdista lähtien osallistujia tuli Turusta, Laitilasta, Hangosta, Jyväskylästä ja Lahdesta yhteensä
34 henkilöä. Villa Staffans oli varattu aikaisemmin toiselle ryhmälle. Viikkoa
ennen koulutuspäiviä saimme tietää, että tuo toinen ryhmä oli perunut
varauksensa, joten varasimme myös Villa Staffansin koulutuspäivien käyttöön. Onhan se viihtyisämpi tila kuin alakerran takkahuone ja lisäksi siellä on
piano.
Pirjo I, Jaana ja Pirjo H hoitivat tottuneesti vastaanoton. Tilaisuus alkoi
ruokailulla, jonka yhteydessä Ilkka informoi lyhyesti koulutuspäivien järjestelyistä. Tilaisuuksien paikat olivat vaihtuneet alkuperäisen ohjelman
ilmoittamista paikoista Staffansiin ja Kappeliin. Sanan ja rukouksen ilta
alkoi klo 17 yhteislaululla, Juhanin lauluesityksellä ja Ilkka V:n säestämällä
kuorolaululla.
Petri Laitinen valotti erikoisesti nuorten evankelioinnin monipuolisista mahdollisuutta erilaisten toimintojen avulla. Seurakuntatyössä olisi hyvä huomioida luonto, ja erilaisia aktiviteetteja voisi käyttää luontevasti hyväksi kerättäessä ihmisiä seurakunnan yhteyteen. Esimerkiksi paloharjoituksilla voisi
kuvata Sodoman ja Comorran tuhoa ja seinäkiipeilyllä kristityn kilvoitusta.
Sivuttiin myös Torinon käärinliinojen viimeisiä tieteellisiä tutkimuksia, jotka
osoittavat liinat aidoiksi Jeesuksen ajan liinoiksi joissa haavojen jäljetkin olivat Raamatun ilmoittamissa kohdissa. Petri kertoi myös kirkon piirissä
olevista erilaisista näkökulmista. Hän esitti myös pianolla säestäen laulelmiaan, joita yhtye Viis Papeista on esittänyt.
Klo 19 Osallistujat siirtyivät Kappeliin ehtoollisen viettoon. Katulähetysväki
sai laulaa yhdessä ja olla osallisina yhteisestä ehtoollisesta, ja saamme uskoa, että Kristuksen ruumis on annettu meidän edestämme ja Kristuksen

17

veri on vuodatettu meidän syntiemme sovitukseksi. Vapaaehtoiset valmistelivat iltapalan ja Jorma grillasi makkaroita. Saunat odottivat saunojia. Naiset
saunoivat alakerran saunassa ja miehet pääsivät saunomaan rantasaunaan,
jossa oli lähellä uintimahdollisuus. Virkistävän saunomisen jälkeen osa
porukasta paranteli vielä maailmaa lounashuoneessa ennen nukkumaan
menoa. Aamun valjetessa osallistujat kokoontuivat klo 7 kappeliin
hiljentymään Petrin aamuhartauteen. Hartauspuheen lisäksi osallistujat lauloivat virsiä ja saivat kuulla Petrin laulelmia. Sinapin emännät olivat valmistaneet herkullisen aamiaisen ruokasaliin, jonne osallistujat siirtyivät. Klo 9
siirryttiin Villa Staffansiin. Aamupäivän ohjelma aloitettiin suvivirrellä. Juhani
ja kuoro esittivät muutamia lauluja. Luontotutkija ja dosentti Lennart Saari
aloitti raamattuluennon Jumalan puhetta luonnossa. Lintujen suunnistusmekanismi on käsittämättömän hämmästyttävää sekä suunnan että ajan
suhteen. Linnut pystyvät myös lentämään yllättävän korkealla esim. Tiibetin
yli. Raamatun maailmankuva antaa ymmärtää, että Jumala on luonut kaiken
hyväksi ja sangen täydelliseksi.
Jumala ei ole jättänyt maailmaa vaan Hän vaikuttaa kaikkeen maailmassa.
Lajien monipuolisuus on hämmästyttävää. Luomakunnassa on tarkka järjestys. Pääsääntöisesti muutokset ovat yleensä kielteisiä. Jumala loi täydellisen maailman mutta luomakunta on vähitellen rappeutumassa. Luomakunta muuttuu, mutta mihin suuntaan? Näyttää siltä, että rappeutuminen
yhä vain nopeutuu. Toivon näkökulma meillä on Jeesuksessa. Hän on se,
joka ilmaisee, mitä on olla ihminen, ja Hänessä on Jumalan kuva, joka antaa
meille ikuisen elämän ja toivon. Osallistujat siirtyivät nauttimaan Sinapin
emäntien valmistamaa lounasta. Lounastauon aikana Suomen
Katulähetyksen hallitus piti kokouksen. Valmisteltiin liiton vuosikokousta ja
Jyväskylän kesäpäiviä.
Klo 13 osallistujat siirtyivät jälleen Villa Staffansiin kuuntelemaan Juhanin ja
kuoron lauluesityksiä. Vähän ennen kello kahta Ilkka aloitti raamattuluennon Diakonia Raamatun kertomana. Palvelutyön ohella diakoniaan liittyy
kristillinen julistustoiminta sekä kristittyjen keskinäisen yhteyden ja yhteistoiminnan vahvistaminen. Mooseksen kirjoissa meitä kehotetaan kohtelemaan lähimmäisiämme ystävällisesti eikä vihamiestäkään saa sortaa.
Viisasten kirjoissa meitä kehotetaan vieraanvaraisuuteen ja hyvän

18

te
ja
so
Ju
he
Ju
ko
ly
H
o
M
vi

Pa
tö
ta
an
Je
ke
pr
ko
Sa
el
yh

Ko
pi
se
m
to

A
ni
12

et

-

ni

n
n
n

tekemiseen. Profeettakirjallisuudessa tulee ilmi, että uhrien antamisen sijasta tulee ruokkia nälkäiset ja vaatettaa alastomat. Eikä lähimmäistä saa
sortaa. Evankeliumeissa johdatetaan seurakuntaa ennen kaikkia etsimään
Jumalan valtakuntaa ja pysymään Kristuksessa. Seurakuntalaiset kantavat
hedelmää eli toimivat lähimmäisten parhaaksi kiittäen Jumalaa. Kutsumus
Jumalan valtakunnan työhön on moninainen. Apostolien teoissa diakoniatoimintaa alettiin järjestämään. Seurakunta ei kuitenkaan saa laiminlyödä Sanan julistusta. Diakoneista tuli olla hyvä todistus ja heidän tuli olla
Henkeä ja viisautta täynnä. Jaakob ja Pietari kirjoittavat, että heikompiosaisten auttaminen on apostolien mielestä tahratonta jumalanpalvelusta.
Mutta on myös pidettävä huolta itsestään, etteivät maailman viettelykset
vie mennessään.

a

Paavali korostaa, että seurakunta on luotu Kristuksessa Jeesuksessa hyviä
töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumalan Sanaa tulee jakaa ja kestää myös koettelemuksia eikä
antautua turhiin kiistelyihin ja riitoihin. Seurakunnan tulee olla yksimielinen
Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala kutsuu työhönsä ja seurakunnan tulee ahkerasti tehdä työtä niillä armolahjoilla, joita se on Jumalalta saanut. Jumalan
profetian mukaan seurakunnan tulee julistaa evankeliumia ja toteuttaa diakoniaa niin kauan kuin vielä on armon aika. Ihmiset hylkäävät Jumalan
Sanan ja itsekkyys lisääntyy. Erilaisten katastrofien seurauksena
elintarvikkeiden hinnat nousevat huomattavasti – jopa niin paljon, että
yhdellä päiväpalkalla saa vain yhden aterian.

a

Koulutuspäivät alkoivat olla lopullaan. Enää oli jäljellä päätöskahvit ja Pertin
pitämä loppuhartaus. Hän kertoi Syykkarin kaivolla käydyn keskustelun
seurauksesta, jossa yhden naisen usko Jeesukseen sai koko kaupungin uskomaan Jeesukseen. Eri paikkakunnilta olevat ystävät hyvästelivät toisensa ja
toivoivat, että jälleen nähtäisiin Jyväskylän kesäpäivillä 12.-14.8.2022.
Alueellisista koulutuspäivistä saatiin sen verran positiivista palautetta, että
niitä voitaisiin järjestää vastaisuudessakin. Nähdään Jyväskylän kesäpäivillä
12.-14.8.2022. Siunattua alkukesää toivottaen

Ilkka Räisänen
Turun Katulähetys
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Kesäpäivät Jyväskylässä – Kesäpäivien ohjelma

LA

”Katso, minä luon uutta.” Jes. 43:19
Kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
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PERJANTAI 12.8.

Kl

Klo 13 - 15 ilmoittautuminen ja majoittautuminen

Kl

Klo 13.30 Päiväkahvit

Kl

Klo 15 Päivien aloitus: Tervetulosanat

Kl

Klo 16 yhdessäoloa ja yhteislauluja

-2

Klo 17 Päivällinen

SU

Klo 18 Päivien avaus

Kl

Suomen Katulähetysliiton puheenjohtaja Pekka Arposuo,

Kl

Jyväskylän Katulähetyksen toiminnanjohtaja Juha Konttinen,

Kl

Jyväskylän seurakunta aluekappalainen Riku Bucht, Jyväskylän kaupungin
tervehdys Eila Tiainen

Kl

Klo 19 iltaohjelma, teema: valtakunnallinen Missio 2022 –mediakampanja
Klo 20.30 alkaen saunat ja iltapala majoittujille
- 22.30
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LAUANTAI 13.8.
Klo 8 - 9 Aamupala
Klo 9 - 9.15 Aamun avaus
Klo 10 Suomen Katulähetysliiton vuosikokous
Klo 11 Terveiset paikkakunnilta, liiton ja kentän vuoropuhelu
Klo 12 Lounas
Klo 13 Tutustumisvierailu kesäiseen kristilliseen yhteisöön Verso-taloon
Laukaan Kuusassa. Lähtö yhteiskuljetuksella.
Klo 14.30 Päiväkahvit ja hengellinen tuokio Verso-talolla, mukana palvelemassa pastori Heikki Raatikainen
Klo n. 16 paluu Kristilliselle opistolle
Klo 17 Ruokailu
Klo 18 Yhdessäoloa ja iltaohjelmaa Heikki Raatikaisen laulattamana
Klo 20.30 alkaen saunat
-22.30
SUNNUNTAI 14.8.
Klo 8 - 9 Aamupala
Klo 9 - 9.15 Aamuhartaus
Klo 11 Jumalanpalvelus Kuokkalan kirkossa
Klo 12 Lounas ja kahvit
Klo 13 Päätöstilaisuus, virsi 339
Klo 14 Lähtökahvit

Katulähetystyöhön siunattavien nimet lähetetään
sähköpostilla osoitteeseen: sirpamalin1(at)gmail.com
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Kesäpäivien hinnasto
Aika: pe-su 12.-14.8.2022
Paikka: Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
Ruokailut
aamupala majoittujille la ja su sisältyy hintaan

M

m
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Yksittäiset ruokailut:

ka

perjantaina n. klo 13.30 kahvi + suolainen kahvileipä 3,00 € / hlö

h

perjantaina päivällinen klo 17-18 7,00 € / hlö

h

omatoiminen iltapala 4,70 € / hlö

va

lauantaina lounas 12,00 € / hlö
kahvi/tee ja kahvileipä 4,00 € / hlö
päivällinen 10,00 € / hlö
omatoiminen iltapala 4,70 € / hlö
sunnuntaina lounas 12,00 € / hlö
kahvi ja kahvileipä 4,00 € / hlö
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ruokailut yhteensä 61,40 € / hlö lounas sisältää runsaan

as

salaattipöydän, lämpimän ruoan ja lisäkkeet, leivät, levitteet,

p

kotiruokajuomat, jälkiruoan ja kahvin tai teen
päivällinen sisältää salaatit
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Majoitus
majoitusrakennukset Kartano ja Patruuna
yksiö yhdelle 80,00 € / yö
yksiö kahdelle 90,00 € / yö
kaksio kolmelle-neljälle 110,00 € / yö,
huoneistoissa kylpyhuone ja keittiö varusteineen
hintaan sisältyy aamupala, liinavaatteet ja pyyhkeet
varattavissa 17 yksiötä ja seitsemän kaksiota

Majoittujien nimet ja mahdolliset huonekaveritoiveet sekä
erityisruokavaliot ilmoitetaan Sirpa Malinille sähköpostiosoitteeseen: sirpamalin1(at) gmail.com 28.7.2022 mennessä.

Maksuttomat autopaikat ovat käytössä. Opistolla on oikeus veloittaa
asiakkaan aiheuttamista vahingoista ja häiriöistä. Opisto veloittaa
palauttamattomasta avaimesta 30,00 €.
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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 2022:

Tiina Rehmonen, Laitila
044 568 9299
tiina.rehmonen(at)evl.fi

Puheenjohtaja
Pekka Arposuo, Huoltokuja 3,
Ilkka Räisänen, Turku
40800 Vaajakoski
040 757 0715
0400 849 710
puheenjohtaja(at)katulahetysliitto.org ilkka.raisanen(at)saunalahti.fi
Sihteeri
Sirpa Malin, Jyväskylä
040 757 9817
sihteeri(at)katulahetysliitto.org
Inger Eronen, Pori
044 291 9124
inger.m.eronen(at)gmail.com

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

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

