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   Jouluevankeliumi 
 

Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava 

verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa 

Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin 

omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, 

ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Beetlehemiin, koska hän oli Daavidin 

huonetta ja sukua, verollepanoa varten kihlattunsa, Marian, kanssa, joka oli 

raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän syn-

nytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska 

heille ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioi-

massa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja 

Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, 

mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sano-

man suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavi-

din kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille 

merkkinä: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Yhtäkkiä 

oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 

”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita 

kohtaan hänellä on hyvä tahto.” Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan 

taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin 

katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti.” He 

menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimes-

sä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta 

puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhui-

vat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämes-

sään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat 

kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. 

       Luuk. 2:1-20 

 

 

 

 



Valtakunnalliset Kesäpäivät Jyväskylässä 12.-14.8.2022 
 

”Katso, minä luon uutta.” Jes. 43:19 teemalla kutsuttiin katulähetysväkeä 
Kristilliselle opistolle Jyväskylään viettämään valtakunnallisia Kesäpäiviä. 
Kesäpäivät alkoivat perjantaina 12.8. kahvittelulla ja yhdessäololla sekä 

yhteislaulutuokiolla. Jyväskyläläinen Liisa Hänninen jakoi elämäänsä ja  

kertoi kipeistäkin kokemuksista, joista on  

Jumalan avulla selvinnyt elämässä eteen-

päin.  

 

Illemmalla olivat varsinaiset Kesäpäivien 

avajaiset.  Suomen Katulähetysliiton pu-

heenjohtaja Pekka Arposuo toivotti juhla-

väen tervetulleeksi.  

 

 

 

 

 

 
           Liisa Hänninen  

 

 

 

 

 

 
Pekka Arposuo 

 

Myös Jyväskylän Katulähetyksen toimin-

nanjohtaja Juha Konttinen, Jyväskylän seu-

rakunnan aluekappalainen Riku Bucht ja 

Jyväskylän kaupungin tervehdyksen tuonut 

Eila Tiainen pitivät puheenvuoronsa. 
             Juha Konttinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Riku Bucht             Eila Tiainen 

 

Ilta jatkui valtakunnallisen Missio 2022 -mediakampanjan teemalla, sillä 
Jyväskylän Katulähetys oli mukana kampanjassa. Sirpa Malin kertoi ajankoh-
taisia Se löytyi –mediakampanjan kuulumisia toimiessaan kampanjan Keski-
Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajana. Sirpa sekä Ulla Koskinen ja Nina 
Lempinen johtivat juhlaväkeä sekä henkilökohtaiseen että yhteiseen rukouk-
seen. Rukous on kaiken olemisen ja tekemisen perusedellytys, ja katulähe-
tystyössäkin on viisainta kulkea Isän viitoittamaa tietä. 
 
Lauantaina 13.8. aamunavauksen jälkeen pidettiin Suomen Katulähetysliiton 
vuosikokous. Pekka Arposuo valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 
2023. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kauko Laaksamo ja Ilkka 
Räisänen. Varajäseniksi valittiin Tuula Kivinen ja Martti Olsen.  
 

Vuosikokouksen jälkeen kuulimme terveiset eri paikkakunnilta ja käytiin 
myös liiton ja kentän vuoropuhelua. Vuosikokouksen jälkeen katulähetysvä-
ki kävi tutustumisvierailulla Jyväskylän Katulähetyksen omistamassa kauniin 
kodikkaasti sisustetussa luonnon keskellä sijaitsevassa Verso-talossa 
Laukaan Kuusassa. Verso-talo on kristillinen yhteisö, jossa asutaan erillisissä 
huoneissa sekä huoneistoissa eri pituisia ajanjaksoja.   
 



Päivällisen jälkeen Heikki Raatikainen kertoi 

elämäntarinansa ja lauloi ja laulatti katulähe-

tysväkeä.  

Sunnuntaina 14.8. katulähetysväki osallistui 

Kuokkalan kirkossa pidettyyn jumalanpalve-

lukseen. Jumalanpalveluksessa siunattiin 

vapaaehtoiseksi katulähetystyöhön neljä hen-

kilöä: Nina Lempinen, Jorma Malin ja Aimo 

Siekkinen Jyväskylän Katulähetyksestä sekä 

Irma Kallionpää Hangosta.  

 
Jumalanpalveluksessa saarnasi 
katulähetysväen oma, tuttu 
katulähetyspappi, Laitilan 
kirkkoherra Petri Laitinen. 
Liturgina toimi Riku Bucht ja 
kanttorina Eeva-Liisa Väisänen. 
Katulähetystyöhön siunaajina 
toimivat Sirpa Malin ja Jukka 
Silvola.  
 
Ristinkantajana toimi 
Katulähetysliiton varapuheen-
johtaja Kauko Laaksamo. 
Tekstinlukijoina toimivat Ilkka 
Räisänen (Vanha Testamentti) ja 
Tiina Rehmonen (Uusi 
Testamentti). Vuoden 2023 
Kesäpäivien järjestäjänä on 
Seinäjoen seurakunta. 
Kesäpäivät vietetään 
Honkiniemen leirikeskuksessa 
Ähtärissä 23.-25.8.2023.       
       Sirpa Malin 
       Jyväskylä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

             

     Irma Kallionpää, Nina Lempinen, Aimo Siekkinen ja      

     Jorma Malin sekä Tiina Rehmonen 

 

 



Ohenevatko kristilliset arvot yhteiskunnassamme 

 

Ennen instituutit olivat suurempia kuin 

yksilö. Instituutio palveli suurempaa ko-

konaisuutta eli yhteisöjä ja yhteiskuntaa, 

joissa yksilö oli jäsenenä. Nykyään tuntuu 

osin siltä, että ihmiset hakevat omaa hyvin-

vointia ja hyötyä ja itsensä toteuttamista. 

Tällöin instituutioista ja orga-nisaatioista 

tulee yksilöiden omien tarpeiden ja halujen 

toteuttajia.  

 

Luuk 17:33 ”Joka tahtoo tallettaa elämänsä 

itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen 

kadottaa, pelastaa sen”. Tietynlaiset kristil-

lisille arvoille vieraat aatevirrat ohjaavat jopa poliittista toimintaa. Ihminen 

elää kahdessa todellisuudessa.  

 

Matteus 4:4 Jeesus sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan lei-

västä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'." On olemassa 

materiaalinen todellisuus, jonka havaitsemme aisteillamme. On olemassa 

myös moraalinen todellisuus. Kyllähän me ymmärrämme, että avustaminen 

on hyvää ja toisen tappaminen on pahaa. Psalmit 119:142 ”Sinun 

vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on totuus”. 

Mutta mietimmekö, mihin perustuu, että me ymmärrämme toiset asiat 

oikeasti hyväksi ja toiset asiat pahaksi. Voiko oikeudenmukaisuus olla vain 

itsekseen olemassa vai voiko hyvän ja pahan käsitys olla kulttuurisidonnai-

nen, jolloin ei ole olemassa objektiivisia arvoja. 

 

Tällainen kehitys johtaisi ennen pitkää pieniin klikkeihin ja yksilökeskeiseen 

moraalikäsitteeseen. Tällaisessa kulttuurissa kaikkia sitovaa normistoa ei ole 

oikeasti olemassa: toisten arvostelun perusteluun ei löydy objektiivista  

totuutta. Sananlaskut 14:22 ”Eivätkö eksy ne, jotka hankitsevat pahaa? 

Mutta armo ja totuus niille, jotka hankitsevat hyvää!”.  

 

Objektiivinen moraaliargumentti vaatii Jumalan läsnäoloa. 1. Johanneksen 

kirje 4:8 ”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” 

Useissa kielissä Jumalan nimi johtuu hyvää merkitsevästä sanasta. Heprean 

Eel, Elohim tähdentää mahtavuutta. Jumalan olemus on rakkaus, siksi Hänen 

tahtonsa meihin nähden on hyvä. Raamattu on täynnä Jumalan likiarvoja. 

Ihmisten halut ja toiveet eivät ratkaise sitä, mitä Jumala on; Jumalan 

suuruus ei sovi ihmisen luonnolliseen ajatteluun. Job 7:17 ”Mikä on ih-

minen, että hänestä niin suurta lukua pidät ja että kiinnität häneen huomi-

osi,” Jumala kuulee rukouksiamme Jeesuksen Kristuksen kautta. 1. Tess 5 

16: Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se 

on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 

 

Yhteiskunnassamme kristilliset arvot ohenevat jatkuvasti. 3. Mooseksen 

kirja 18:5 ”Noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, sillä se ihminen, 

joka ne pitää, on niistä elävä. Minä olen Herra”. Kristinuskon ymmärtämi-

nen kuuluu yleissivistykseen. Kristillisten käsitysten avulla ymmärrämme, 

mistä arvomme ja ihmiskuvamme nousevat eli keitä me olemme ja mistä 

tulemme. 1. Mooseksen kirja 1:27 ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvak-

sensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”.  

Suomalainen ja eurooppalainen yhteiskunta pohjautuu suurelta osin kris-til-

lisiin arvoihin. Kolossalaiskirje 1:14 ”Hänessä meillä on lunastus, syntien 

anteeksisaaminen”. Kalenterimme ja juhlapyhämme ovat kristillistä perua. 

Lainsäädäntö on pohjautunut kymmenen käskyn lakiin. 1. Timoteuskirje 1:8 

”Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käy-tetään” 

Koulutus, sairaanhoito ja sosiaalihoito on saanut alkunsa kirkon piirissä.  

Länsimaista yhteiskuntaa ja ihmiskuvaa sekä yksilönoikeuksia on vaikea 

hahmottaa ilman ymmärrystä kristinuskosta. Matteus 5:18 ”Sillä totisesti 

minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään 

kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut”. Tällaisessa ti-

lanteessa, jossa vanhat arvot hylätään, uudet arvot valtaavat helposti ihmis-

ten mielen. Matteus 6:24 ”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on 

joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksi-

va”. Objektiivisia arvoja ei tunnisteta. Sananlaskut 3:7 ”Älä ole viisas omissa 

silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa”. Joidenkin käsi-tysten mukaan se, 

joka on vähemmistössä ja jopa sorrettu, on eniten oikeassa. Heidän mielipi-

teitään ei saa arvostella. He vaativat jopa fyysistä turvallista tilaa, jossa 

kukaan ei haasta heidän omia mielipiteitään. Jaakobin kirje 3:13 ”Kuka on 

viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa 



hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä”. Kolossalaiskirje 2:8 

”Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä pe-

toksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin 

eikä Kristukseen”. Jumalan kuva ja ihmiskuva muuttuvat.  

Erilaiset mielenterveyden häiriöt ovat nykyään suurin syy nuorten ihmisten 

pitkille sairauslomille. Ahdistuneisuushäiriöiden lisääntymisen syytä ei 

kerrota. Sitä ei muka tiedetä. Nuoret ihmiset ovat ympäristön ja ristiriitais-

ten aatevirtojen uhreja. Matteus 18:7 ”Voi maailmaa viettelysten tähden! 

Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys 

tulee!” Ristiä ei voi väistää. Se täytyy kantaa. Mutta olisikohan siihen 

parempi tarttua heti ja vapaaehtoisesti.  

 

Synnin tunnustus ja rukous auttaa hahmottamaan, miten koen elämäni ja 

miten suhtaudun egoni turhamaisuuksiin ja halujen riepotteluun. Jaak 1:13  

”Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista 

kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee,” Jumala tahtoo 

antaa meille mielenmuutoksen. Jaakob kirjoittaa siitä pari jaetta myöhem-

min. Jaak1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, 

ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.”    

      Ilkka Räisänen 

       Turku 

 

Turun Katulähetyksen tapahtumia vuoden 2022 varrelta 

Lähetys tarkoittaa evankeliumin julistamista erityisesti niille, jotka 

eivät sitä vielä tunne. Katulähetyksen toimintaidean voi kiteyttää: Dia-

konia mahdollistaa evankelioimisen ja evankeliumi opettaa meitä 

palvelemaan oikein. Apt 6:2 "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme 

Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.” 

 

Alkuvuonna 2022 koronarajoitteet rajoittivat vielä Katulähetyksen 

toimintaa. Yhteisiä kokoontumisia rajoitettiin. Kirpputori oli arkisin 

auki osin jopa lauantaisin.Elintarvikkeiden jako toimi normaalisti. 

Raamattupiiri ja rukousryhmä kokoontuivat. Helmikuussa aloitettiin 

kotikirkkotilaisuudet ja keskiviikon ja perjantain hartaustilaisuudet. 

Niin voitiin taas toteuttaa: ”1 Piet 4:10 Palvelkaa toisianne, kukin  

sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon 

hyvinä huoneenhaltijoina.” Kouluruokaa saatiin entisen tapaa 

Arkealta.  

 

Kevään aikana ukrainalaisia pakolaisia tuli yhä useampia Katulähe-

tyksen asiakkaiksi. Pidimme pari tilaisuutta ukrainalaisille ja neljä 

ukrainalaista tuli jopa vapaaehtoiseksi Katulähetyksen toimintaan. 

Raamatussa on kirjoitettu 3Moos. 19:33 ”Kun muukalainen asuu lu-

onasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.” Sananlaskut 3:27 ”Älä 

kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit.” 

 

Vuosikokous pidettiin normaalisti maaliskuussa. Keväällä Turun 

Katulähetys sai pari ylimääräistä avustusta, jotka antoivat mukavasti 

lisävarmuutta yhdistyksen maksuvalmiuteen. Yhdistys osti uuden pa-

kettiauton ja siihen kylmäkaapin. Entinen pakettiauto Volkkari myytiin 

myöhemmin Hangon Katulähetykselle.   

 

Alueellinen koulutuspäivä järjestettiin 11.-12.5.2022. Sinappiin siir-

ryttiin keskiviikkona jakelutilaisuuden päätyttyä, ja tilaisuus kesti 

torstai-iltapäivään. Koulu-

tuspäivän osallistujia tuli Tu-

rusta, Laitilasta, Hangosta, 

Jyväskylästä ja Lahdesta yht-

eensä 34 henkilöä. Laitilan kirk-

koherra Petri Laitinen piti 11.5. 

sanan ja rukouksen illan ja sen 

jälkeen ehtoollisen Sinapin 

kappelissa ja aamulla 12.5. 

aamuhartauden.  

 

 

 



Petri Laitinen valotti erikoisesti nuorten evankelioinnin monipuolisista 

mahdollisuutta erilaisten toimintojen avulla. Esimerkiksi paloharjo-

ituksilla voisi kuvata Sodoman ja Comorran tuhoa ja seinäkiipeilyllä 

kristityn kilvoitusta. Hän sivusi myös Torinon käärinliinojen viimeisiä 

tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat liinat aidoiksi Jeesuksen ajan 

liinoiksi.  

 

Petri kertoi myös kirkon piirissä olevista erilaisista näkökulmista. 

Raamatussa on varoitettu Rom 12:2 ”Älkääkä mukautuko tämän 

maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 

kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 

täydellistä.” 

 

Luontotutkija ja dosentti Lennart Saari 

piti keskiviikon aamupäivän raamat-

tutunnin Jumalan puhetta luonnossa. 

Job 12:7 "Mutta kysypä eläimiltä, niin 

ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, 

niin ne ilmoittavat sinulle; tahi 

tutkistele maata, niin se opettaa sinua, 

ja meren kalat kertovat sinulle. Kuka 

kaikista näistä ei tietäisi, että Herran 

käsi on tämän tehnyt, hänen, jonka 

kädessä on kaiken elävän sielu ja kaik-

kien ihmisolentojen henki?" 

Lennart Saari 

Lennart kertoi, miten Lintujen suunnistusmekanismi on käsittämät-

tömän tarkka sekä suunnan että ajan suhteen. Raamatun maail-

mankuva antaa ymmärtää, että Jumala on luonut kaiken hyväksi ja 

sangen täydelliseksi. Lajien monipuolisuus on hämmästyt-tävää. 

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. Toi-

von näkökulma meillä on Jeesuksessa. 

Palvelutyön ohella diakoniaan liittyy kristillinen julistustoiminta sekä 

kristittyjen keskinäisen yhteyden ja yhteistoiminnan vahvistaminen. 

Tähän diakonian ajatukseen liittyi Ilkka Räisäsen iltapäivän raamat-

tutunti Diakonia Raamatun kertomana. Mooseksen kirjoissa meitä ke-

hotetaan kohtelemaan lähimmäisiämme ystävällisesti eikä vihamies- 

täkään saa sortaa. 

 

Viisasten kirjoissa meitä kehotetaan vieraanvaraisuuteen ja hyvän 

tekemiseen. Profeettakirjallisuudessa tulee ilmi, että uhrien antami-

sen sijasta tulee ruokkia nälkäiset ja vaatettaa alastomat. Evankeli-

umeissa johdatetaan seurakuntaa ennen kaikkia etsimään Jumalan 

valtakuntaa ja pysymään Kristuksessa. Seurakuntalaiset toimivat 

lähimmäisten parhaaksi kiittäen Jumalaa. Kutsumus Jumalan 

valtakunnan työhön on moninainen. 

Apostolien teoissa diakoniatoimintaa alettiin järjestää. Seurakunta ei 

kuitenkaan saa laiminlyödä Sanan julistusta. Jaakob ja Pietari kirjoitta-

vat, että heikompiosaisten auttaminen on tahratonta jumalanpalve-

lusta. Mutta on myös pidettävä huolta itsestään, etteivät maailman 

viettelykset vie mennessään.  

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 koet-

telemuksia 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 dia-

koniaa 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. 

 

Musiikki ja laulut olivat 

oleellinen osa yhteistä 

ohjelmaa. Juhani Kärkkäinen 

laulullaan, Ilkka Viitakangas soitollaan ja kuoron kanssa mahdollistivat 

musiikkiosuuden. 

Turun Katulähetys tekee yhteistyötä paikallisseurakuntia kanssa. 

Helatorstaina 26.5.2022 järjestettiin Martin seurakunnan kanssa sop-

patykkitapahtuma ja kahvitarjoilu Martinrannassa Kaasukellon 

aukiolla. 

Sunnuntaina 28.8.2022 Turun 

Katulähetys sai palvella 

aamupäivällä Martinkirkossa ju-

malanpalveluksessa ja tarjota kirk-

kokahvit. Katulähetyksen 

vapaaehtoisia oli mukana kymmen-

kunta. Iltapäivällä reippaasti to-

istakymmentä vapaaehtoista sai to-

teuttaa yhdessä Maarian seurakun-

nan kanssa Johannesmessun Maa-

rian kirkossa. Heb. 10:25 

”älkäämme jättäkö omaa seurakun-

nankokoustamme, niin kuin muuta-

mien on tapana, vaan kehotta- 

             kaamme toisiamme, sitä enem-  

män, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.” 

Liedossa oleva Rauhanmajan ki-

inteistö myytiin pari vuotta sitten. Sil-

loin jäsenkokous päätti, että 

myynnistä saadut varat sijoitetaan 

asunnon ostoon. Sopiva asunto löytyi 

elokuussa Tuureporinkadun varrelta. 

Pidettiin ylimääräinen jäsenkokous 

päivittääksemme ja hyväksyäksemme 

asunnon ostohinnan.  

Jäsenkokouksen jälkeen 

yhdistyksemme hallitus vielä hyväksyi 

muodollisesti asunnon oston. Elokuun 

viimeisenä päivänä allekirjoitettiin  

asunnon oston kauppakirja. Asunnossa oli vuokralainen, joka sai jäädä 

asumaan entisin vuokraehdoin.  

 

Turun Tuomiokirkossa vietettiin sun-

nuntaina 4.9.2022 kirkon diakonian 

150-vuotisjuhlaa. Tuomiokirkkoseura-

kunnan kanssa oli jo aiemmin sovittu, 

että Turun Katulähetys jakaa hernesop-

paa ja tarjoaa kahvit ja pullat kirkon 

portaiden alapäässä Tuomiokirkkoto-

rilla. Juhlaväki nautti halukkaasti her-

nesoppaa ja kahvia.  

 

Tarjoilusta saivat nauttia myös ukrainal-

aiset nuoret ja monet muutkin satun-

naiset ohikulkijat. Annoksia jaettiin noin 

350 lautasellista.  

 

 

 



Kaupoista noudetaan elintarvikkeita ja Operaatio Ruokakassi toimit-

taa Turun Katulähetykselle pari kertaa viikossa elintarvikkeita. 

Elintarvikkeiden jaossa ulkomaalaistaustaisten ja varsinkin 

ukrainalaisten asiakkaiden osuus on lisääntynyt huomattavasti. 

Toiminnan kannalta on erittäin positiivista, että Katulähetyksessä 

toimii myös neljä ukrainalaista.  

Hartaustilaisuudet ja yhteisruokailut alkoivat jälleen syyspuolella kou-

lujen alettua elintarvikkeiden jaon jälkeen. Kouluruokaa saadaan 

kahdeksasta koulusta. Vähitellen sanan kuulijoiden määräkin on 

noussut. Kotikirkkotilaisuudet alkoivat myös syyskuussa sunnuntaisin 

klo 9.30. Suunnilleen kerran kuukaudessa on ehtoollistilaisuus. 

Rukouskokous ja raamattupiiri kokoontuvat kerran viikossa ja kuoro 

harjoittelee pari kertaa kuukaudessa. 

Turun 

Katulähetyksen ai-

kaisempi puheen-

johtaja ja vankka 

tukija Mikko Lauren 

järjesti Johannes-

messun yhteydessä 

70-vuotissyntymä-

päivänsä kahvitilai- 

suuden Maarian pappilassa 25.9.2022. Mikko piti saarnan. Saar-

nassaan hän toi esille asioita, jotka sävyttävät hänen omaa elä-

määnsä: merenkulku, yhteisöllisyys, Jumalan Sanaan turvautuminen, 

toisten auttaminen ja kohtaaminen.  Turun Katulähetys tervehti Mik-

koa lauluin ja lyhyellä kiitospuheella. 

Turun Katulähetyksellä on yhteistyötä Laitilan ja Hangon 

Katulähetyksen kanssa. Tiistaina 11.10.2022 Turun Katulähetys vieraili 

Hangon Katulähetyksessä. Hangon matkalle osallistui kahdeksan hen-

kilöä.  

  1 Kor 2.1. ” Jumalan seura-

kunnalle, Kristuksessa 

Jeesuksessa pyhitetyille, 

jotka ovat kutsutut ja pyhät, 

ynnä kaikille, jotka avuksi 

huutavat meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen nimeä 

kaikissa paikkakunnissa, niin 

omissaan kuin meidänkin”. 

Armo teille ja rauha Ju-

malalta, meidän Isältämme,  

ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!” Vierailimme päiväkeskuksessa ja 

pidimme yhteisen hartaustilaisuuden. Tutustuimme Siksak vaatekor-

jaamoon ja puutyöverstaaseen. Kotimatkalle lähtiessämme kävimme 

vielä tutustumassa Hangon Katulähetyksen Temppeli Kirppikseen, 

joka on nimensä muk-

aisesti kirpputori, 

jossa myydään kaik-

kea mahdollista 

vaatteista ja kodin 

taloustavaroista huo- 

nekaluihin. Tilaa on 

riittävästi, joten jär-

jestyskin pidetään 

toimivana. 

Kotimatka kului mukavasti sateessa autossa istuen.  

 

Asunnottomien yö järjestettiin Tuomiokirkkotorilla maanantaina 

17.10.2022. Kirpputorilta kerättiin vaatteita, sukkia pipoja, takkeja ja 

housuja. Hernesoppaa olimme saaneet edellisellä viikolla koulun 

keittiöstä.  

 

 



Lämmitimme hernesopan ja 

laitoimme sen lämpöasti-

oihin. Paikkamme oli 

Tuomiokirkon portaiden 

alapuolella. Jaoimme mait-

tavaa hernesoppaa, lämpi-

miä vaatteita sekä uusia 

tyynyjä ja peittoja, joita 

olimme saaneet Operaatio 

Ruokakassilta.  

 

 

Ilta kului positiivisissa merkeissä. Leiri purettiin ja vietiin takaisin 

Katulähetyksen toimitiloihin. Vaatteita taidettiin saada tilaisuudessa 

lahjoitettavaksi saman verran kuin niitä jaettiin, joten kirpputorille vi-

etiin takaisin kohtuullinen kuorma.  
 

Toisinaan on ollut pieniä hankaluuksia saada kirpputorille joka 

päivälle kaksi myyjää.  Kirpputori on kuitenkin ollut käytännöllisesti 

katsoen auki kuusi päivää viikossa. Myynti on pysynyt suurin piirtein 

ennallaan. Pientä lisäystä toivotaan, jotta katettaisiin vuokrakulut.  

Heb 13:3 ”Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itsekin heidän 

kanssaan vangittuina; muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä it-

sellännekin ruumis.” Pari kertaa kuukaudessa on Katulähetyksen 

vapaaehtoisia ollut mukana vankilan raamattupiirissä.  

 

Noin kerran kuukaudessa on Katulähetyksen edustajia ollut myös 

vankilan jumalanpalveluksessa. Turun kaupunki on hyväksynyt Turun 

Katulähetyksen työkokeilun työpisteeksi. Tässä työkokeilussa on pari 

kolme henkilöä. Yhteistyö TE-toimiston kanssa jatkuu palkkatuettujen 

henkilöiden työllistämisenä, ja heitäkin on toiminnassa mukana pari 

henkilöä.  

 

Jäsenkokous pidettiin torstaina 17.11.2022 klo 17.00 alkaen. 

Henrikin seurakunnan ja Katulähetyksen yhteinen jumalanpalvelus oli 

sunnuntaina 4.12.2022 klo 10.00. 

Joulunajan juhlaruokailu pidetään Mikaelin seurakuntasalilla sunnun-

taina 1.1.2023 klo 13.00 alkaen. Olette kaikki tervetulleita yhteiseen 

juhlatilaisuuteen.  

       Ilkka Räisänen 

       Turku 

 

 

 

 

 

 

Suomen Katulähetysliiton hallitus 

toivottaa kaikille siunattua joulun 

aikaa ja uutta vuotta 2023! 


