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Nuorisotyö

Tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toivomme jäseniltä 
kirjoituksia julkaistavaksi lehdessä.  Kirjoituksia voi lähettää postissa 
tai sähköpostilla. Myös kuvat ovat tervetulleita.
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”minä näet pelastin kurjan, joka apua huusi, ja orvon, jolla ei 
auttajaa ollut.” (Job. 29:12)
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Katulähetys ja Evankeliumintalo Ruissalon leirintäalueella
Ruisrockin aikana 6-7.7.  bussilla -tervetuloa mukaan

Turkuun suunnitellaan Elämän marssia juutalaiselta  
synagogalta hautausmaalle syksyllä

Rauhanmajan kirppishalli avoinna la 9.6. klo 11-15
-kahvitarjoilu – muut kirppispäivät löydät kotisivuiltamme

Yläsalin puhelin siirtyy Yrjänään 1.6. alkaen ja
kirpputorille tulee uusi puhelinnumero 0400807011

Huom! Yläsalin parkkipaikat eivät ole käytettävissä 1.6. alkaen

Ruokajakelujen kesälomat:

Halinen   14.6.-16.8.
Jesari      15.6.-17.8.
Vellikello 14.6.-16.8. 

Katulähetyksen  kesäpäivät Kokkolassa 10-12.8.2018
”Kuljetko silmät ristissä?”

Rukousaiheita:

-nuorisotyö ja nuorten tavoittaminen

-yläsalin kiinteistön  saneeraus 
 
Kiitosaiheita:

-uudet vapaaehtoistyöntekijät 

Toimintaa 2018

Yrjänässä
Ruokajakelu klo 12.00-13.00
Maanantai 
Keskiviikko
Perjantai 

        
Pienpiirit  
Rukouspiiri maanantaisin klo 17.00
Puikkopiiri tiistaisin klo 11.00-       kesätauolla

        Raamattupiiri torstaisin klo 18.00    kesätauolla 

Nuorten illat kesätauolla

Hengen yhteisryhmän rukoilijat kesätauolla

Kirpputori Maanantaista – Perjantaihin klo 11-17
         myös välillä lauantaisin  klo 11-14 

Rauhanmajan kirppishalli  kuukausittain, seuraava   lauantai 9.6. klo 11-15  

Ruissalon kylpylän hartaudet  3 krt/kk torstaisin
 

vankilajumalanpalvelukset Turun vankilassa su  10.6. ja su  8.7.

       Muistathan maksaa jäsenmaksusi alla mainitulle tilille. Kiitos.

TOP 571158-26953  viite 8691           Jäsenmaksu  20 €  
IBAN: FI35 57115820006953          
BIC:  OKOYFIHH      

 Katulähetyksen T-paita 5 €  /   3 KPL  10 €  kirpputorilta!

Adresseja 7 € /kpl



Sallinette minun antaa esimerkkitapauksen, jossa vaimolla on 
päärakkauskielenä palvelevat teot ja miehellä rakkaudelliset sanat. Hieman 
ehkä liioiteltuna, vaimolle merkitsee enemmän kuin tuhat ”minä rakastan 
sinua” lausetta se, että mies ilman kehotusta vie roskat ulos. Samoin kun 
vaimo kiittää roskien viemisen jälkeen miestään, niin hänkin taas on puhunut 
tämän rakkauskieltä. Silloin kummatkin ovat puhuneet toistensa kieltä. Uskon 
vielä vakaasti, että tämä toisen kielen puhuminen, mikä ei ole itselle 
ominaista, on osa Mestarimme kehotusta kieltää itsemme ja seurata Häntä!
Sitten Kyyneleistä on koskettava Psalmi 39:13: ”Kuule minun rukoukseni, 
Herra, ota korviisi minun huutoni. Älä ole kuuro minun kyyneleilleni”.  Tästä 
muinaisilla juutalaisilla oli sanonta: ”on kolmen kaltaista anomista, toinen 
ylittää toisensa; rukous, huuto ja kyyneleet. Rukous on tehty hiljaisuudessa, 
huuto kovalla äänellä, mutta kyyneleet ylittävät ne kaikki” (Cambridge Bible). 
Samoin on väitetty keskitysleireiltä ”että ne selvisivät, jotka pystyivät 
itkemään”. Vielä kyyneleet vapauttavat myrkkyjä kehosta; ne ovat erilaisia 
mineraalikoostumiseltaan sen mukaan kuin itkun syy (vertaa 
krokotiilinkyyneleitä ja surunkyyneleitä!).  Kyyneleissä on niin antibiootteja 
kuin kipulääkettä; ja vielä Pelastusarmeijan perustajan lausahdus on jäänyt 
historiaan, kun häneltä pyydettiin neuvoa läpimurron saamiseksi jollakin 
vaikealla toimintakentältä. Booth oli silloin sanonut: ”Kokeilkaa kyyneleitä”.

Sitten olemmekin jo kirjoituksemme Lopussa. Luemme Jer. 1:12: ”Sillä Minä 
valvon Sanaani toteuttaakseni sen”. Oppinut Brown aivan oikein mainitsee, 
että Jeremian tekstin yhteys ja ottaen koko Jeremian kirjan sanoman 
huomioon, tässä kohdassa ei ole, kuten yleisesti on annettu ymmärtää, 
lupaus siunauksesta. Mutta olen kokenut silti, tuntiessamme Isän sydämen 
laadun, elikkä ”kuinka paljon ennemmin” Herra valvookaan lupauksiensa ja 
Siunaustensa toteutumista kuin tuomion sanojensa – myös Ystäväni Sinun 
kohdallasi. Samoin Sananlaskut 17:17 voidaan kääntää: ”Kaikkina aikoina 
oikea ystävä osoittaa itsensä rakastavana; ja veljenä hän syntyy hätään.” 
(Delitzsch) Tästä Pulpit Commentary on lausunut ”Todellinen ystävä rakastaa 
ystäväänsä niin menestyksessä ja vaikeuksissa; kyllä, hän on enemmän kuin 
ystävä tarpeen hetkellä – hän on veli, niin kiintymyksellinen ja luetettava kuin 
henkilö, joka on yhdistetty suhteeseen mitä lähimmin sitein.” Lopussa Joosef 
oli tällainen veli veljilleen, samoin kuinka paljon Jeesus sitten onkaan meidän 
Isoveljemme meidän hädissämme! 

Siunauksin, Mikko Laine

 KOKOUSKUTSU   !!  huom!

 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS JÄSENILLE PIDETÄÄN

 TIISTAINA 12.6.2018 KLO 16

 YRJÄNÄN SRK-KODISSA, Itäinen pitkäkatu 49

 Kokouksessa käsitellään

 -Rauhanmajan kiinteistön (Pihlavantie 39, 20460 Lieto) myyminen ja siihen 
liittyvien valtuuksien antaminen hallitukselle
- muut mahdolliset esille tulevat asiat 

Tervetuloa

Hallitus  

  Rauhanmajan puutarha ostajaa vailla



VIERAILIJOITA YLÄSALISSA

Kelan neuvojat Fanny ja Kristiina käymässä yläsalissa ja ottamassa 
ajanvarauksia liittyen kelan jalkautumiseen asiakkaiden pariin.

Fingerroosin säätiön projektin syörään yhressä työntekijät Saila Holm 
ja Annika Dolgov harjoittelijan kanssa tutustuivat yläsalin ruokailuihin 
ja kertoivat ruokailuista Pansiossa Me-talolla ja Jyrkkälässä, johon A-
kilta toimittaa elintarvikkeita.

Oikea Jumalakuva onkin erittäin tärkeää, onko se siis lain ankaruudessa tai armon hoidossa 
hahmoteltu (edellisen juurena voi olla ankaran ja turvattoman kasvatuksen haavat). Olen 
toisaalta ajatellut myöskin, että armon syvyyttä ei voikaan käsittää, ellei ensin ole kokenut 
Lain ankaruutta. Kuten Gane selvittää kirjassaan Vanhan Testamentin laista suhteessa 
uskovaan, lain pykälät Kirjoituksissa ovat absoluuttisia ja ne eivät yleensä sisällä 
anteeksiantoa. Mutta Ystäväni, armo ylittää lain. Olen omassa konkurssissani usein miettinyt 
miten Herra itse etsi ja kohtasi kieltäjä Pietarin. Nimittäin Pietarista, kun hän kieltää 
Mestarinsa, käytetään samaa voimakasta kieltää -termiä kuin Jeesuksen sanoissa Luukas 
12:9. Näin vaikka Herralla olisi ollut kaikki perusteet hyljätä opetuslapsensa, Hän huom. itse 
etsi kyseisen ja kysyi kolme kertaa nuotiolla Genesaretin rannalla hoitaen samalla kyseisen 
sielua (ja meidän monen muun!): ”Simon, Joonan poika, rakastatko sinä Minua?” Mutta siis 
ankarien lain kasvojen sijaan, millaiset kasvot Sana paljastaakaan Joosefista: I Moos. 42:24 ”Ja 
hän kääntyi pois heistä ja itki”. Siispä kyseinen peitti silloin veljiltään todelliset tunteensa, 
samoin kyllä Jeesuskin ahdingoissamme voi peittää sinä hetkenä, miten Hän todella kokee. 
Olen rukoillut Psalmia 27:9 ”Älä kätke minulta kasvojasi”, lisäten, ”älä kätke minulta todellisia 
kasvojasi! [faaraon kasvojen sijaan Joosefin]” Ja jatkoa: ”älä työnnä vihassa pois palvelijaasi”, 
kun syytä Herran vihastumiseen, jos etsimään lähdetään, olisi varmaan paljon! 
Verratkaamme silti vielä I Moos. 43:29, missä Joosef ”nosti silmänsä ja näki veljensä, äitinsä 
pojan”. Osuvasti Delitzsch kääntää ja selittää seuraavaa jaetta: Joosef oli ”sympaattisen 
kiintymyksen valtaama” ja ”etsi tilaisuutta itkeäkseen”, se on, koki vastustamattoman 
impulssin tehdä niin.” Tällainen on siis Jeesuskin meille, Hänen pikkuveljilleen ja sisarilleen! 
Mainittakoon tässä ohimennen, missä muualla Pyhissä Kirjoituksissa ahdistuksessa 
Jumalakuva radikaalisestikin muuttuu: Job Jobin kirjassa! (Jobin tilanne olisikin ihan oma 
aiheensa kirjoitukselle!) 
Sitten olemme jo vihdoin Lohdutuksessa. Luvun otsikosta voimme lukea ”Joosef ilmaisee 
itsensä veljilleen” elikkä Ensimmäinen Mooses, luku 45. Toisin sanoen: ”hän ei voinut 
kauemmin enää hillitä.” Samoin voisimme jatkaa, kun Taivas ei voi enää olla toimimatta! 
Kerran koinkin seuraavanlaisen lupauksen (en tosin tiedä voiko sitä yleistää kaikille): 
”Ahdistukseni päättyvät aina I Mooseksen lukuun 45, elikkä halauksiin, kyyneleihin ja 
suudelmiin!” (Ja seurantana voi sanoa, että olen näistä ainakin itkenyt paljon!)
Olenkin muotoillut seuraavan väitteen: Jeesus puhuu jokaisen ”rakkaus kieltä”. Jos kysyt mitä 
nämä rakkaus kielet ovat, niin Gary Chapman on määritellyt: ”laatuaika, antaminen, 
palvelevat teot, rakkaudelliset sanat ja fyysinen kosketus!” Tiesitkö siis, että Jeesus haluaa 
viettää Sinun kanssasi aikaa tämän ajan ja tulevan? (Matt. 28:20 ja Ilm. 21:3). Hän tuli 
antamaan itsensä, eikä tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Samoin Raamattu on täynnä 
rohkaisun sanoja, ja profetian lahja on siitä esimerkki. Ja vielä oletko lukenut Luukkaan 
Evankeliumeissa Tuhlaajaisästä, joka halasi, eikä lakannut suutelemasta tai toisin: peitti 
suudelmiin! (Itselläni oli koskettava kohtaaminen kerran. En muista mikä tilanne oli, mutta 
koin siinä, että Herra sanoi minulle: ”Et saa aina tahtoasi läpi”, olin kuvassa pieni kiukutteleva 
poika, ”mutta saat aina Minun rakkauteni.” Vielä Jeesus piti halausotteessa, ja suuteli pientä 
poikaa – minua!” katso V Moos. 8:5)Esitän kysymyksen tiedätkö oman tai mahdollisten 
puolisosi tai lastesi rakkaus kielen, niin että nämä voivat siitä vastaanottaa rakkautta 



Joosefin kyyneleet 

Ystäväni, olemme jälleen tutkimassa Pyhiä Kirjoituksia koskien patriarkka Joosefia. 
Tällä kertaa olen jakanut opetuksen avainsanoihin. Ensimmäinen kohtamme on 
Rukous. Luemme Joosefista I Moos. 37:2: ”Hänellä oli tapana kannella isälleen, mitä 
pahaa hän kuuli heistä puhuttavan” (näin Raamattu Kansalle).  ”Kannella” on myös 
käännetty sanalla ”juorusi”. Niinpä Joosef ei todellakaan ollut täydellinen (eikä 
muuten kukaan meistä), vaikka hänen elämänsä kyllä on monessa suhteessa meidän 
Vapahtajamme esikuva (tässäkin pienessä tekstissä on esitetty useita yhtymäkohtia!) 
Siten kun Jeesus on meille mallina, voimme oppia puhumaan kaikki Isälle, niin pienet 
kuten suuret asiat, ja helpot kuten vaikeatkin. 

Sitten huomaamme luvussamme, että Joosef keimaili turhamaisesti isältä saadulla 
pitkäliepeisellä puvulla. Kuten eräs kommentoija huomioi: Joosefin oli pakko ottaa 
tämä vaate pitkällekin matkalle veljiensä tykö, mutta hän ei tiennyt, että valintaan 
liittyy Kärsimys (Resnik). Voimme verrata Juudan kansan valintaa Herran 
omaisuuskansana ja siitä johtuen vuosituhansien kärsimystä. Samoin jos Sinä, 
Lukijani, olet Herran valitsema, ei ole varmaan väärin sanoa, että Sinunkin elämääsi 
liittyy kärsimystä. Tämä on mysteeri: ”Ja niin Hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä 
Hän kärsi, kuuliaisuuden (Hebr.5:8) Sitten vielä tekstissä on kaksiselitteisyyttä, ketä 
veljet vihasivat, Joosefia vai isää (jae 4)? Tätä taas voidaan verrata suhteessa varsin 
kovaan tekstiin I Joh. 4:20. Ja kun juutalaiset johtomiehet vihasivat Jeesusta, he 
vihasivat siten myös Isää. Lisäksi veljekset eivät hyväksyneet sitä, että Joosef oli tie 
isän yhteyteen ja sydämeen. Samoin Jeesus on ainoa tie Isän luo! (Huomioitavaa on, 
että veljet lopulta palasivat ja tunnistivat Joosefin; ja veljesten välillä tehtiin sovinto. 
Myöskin Juutalaiset kansakuntana tulevat lopulla pelastumaan! Lue esim. Room. 
11:25-26)

Veljesten kohtelusta pikkuveljeään Joosefia kohtaan voidaan ottaa esimerkkeinä 
koulukiusaaminen, niin lapsikin voi olla toiselleen tosi julma. Totta on kyllä, että 
Aadamista lähtien moderni ihminen on kieltänyt Syyllisyytensä. Jakeesta I Moos. 
42:21 on sanottu ”Tämä on ainoa synnin tunnustus Ensimmäisessä Mooseksen 
kirjassa” (Pulpit Commentary lainaa Inglisia). Jos näin, niin tämä on vakava 
huomautus, kun muistamme, että Ensimmäinen Mooseksen kirja alkuna, on avain 
koko Raamattuun. Lääkkeenä Sana kuitenkin tarjoaa tunnustamista: kuten Jer. 3:13 
ja I Joh. 1:9. (Tunnustaminen tapahtuu siis ainakin Herralle ja joissakin tapauksissa 
myös ihmisille, ja se ei aina, myönnän, ole helppoa!) Lohdullista on tietää, että 
jälkimmäisessä jakeessa ilmaistaan, että Herra osoittaa uskollisuuttaan ja 
vanhurskauttaan juuri antamalla anteeksi ja puhdistamalla kaikesta vääryydestä!
(Bears) Sitten Joosefista Juuda tunnustaa ”Sillä sinä olet niin kuin itse faarao!” (I 
Moos. 44:18) vaikka tosiasiassa tämä oli hänen pikkuveljensä. 

Jouni Aalto ja Pasi Koistinen ”nuorten illassa” jokirannassa. Nuoria ei ole käynyt 
yläsalilla, joten on mentävä sinne, missä ihmiset liikkuvat. Kaiken ikäisiä kulkijoita 
kävi kahvipisteellä saaden kosketuksen evankeliumiin. Erään penseälle paikalle 
ajautuneen miehen puolesta rukoiltiin. 
Alakuvassa Pyhän Annan seurakunnan vierailijoita Pietarista tutustumassa yläsaliin 
Liikemiesten lähetysliiton vieraina. Heillä on myös vastaavaa diakoniatyötä 
yhteistyössä Pelastusarmeijan kanssa.



VÄISTÖTILAT YRJÄNÄSSÄ

Itäinen pitkäkatu 49, Yrjänän srk-koti tarjoaa väistötilat yläsalille 
1.6. alkaen. Iso sali on katulähetyksen käytössä arviolta puolen vuoden 
ajan. Hyvä keskustasijainti ja kadun pysäköintimahdollisuudet antavat 
hyvät puitteet. 
Kirpputori jatkaa mahdollisuuksien mukaan Läntisellä kadulla, vaikka 
odotettavissa on 2,5 kk toimintatauko. HUOM! Yläsalin parkkipaikat 
eivät ole käytettävissä korjaustyön ajan eli 1.6. alkaen!

SOPPATYKKITAPAHTUMIA

2. Pääsiäispäivä Martin kirkolla, jolloin lumipyry alkoi vasta kun ruokailijat 
olivat poistuneet. Sekä helatorstaina perinteisesti kaasukellonaukiolla. 



TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

Isoja muutoksia on käynnissä kesän kynnyksellä. Yläsalin 
saneeraus on alkamassa ja muutto väistötilaan Yrjänään on 
touko-kesäkuun vaihteessa. Yrjänän vuokrasopimus on 30.11. 
asti. Tiettävästi Martissa jo odotellaan ruokajakelun alkamista. 
Yläsali pyritään vuokraamaan urakoitsijalle työmaakäyttöön.

Rauhanmajan asukastoimintaa ollaan lopettamassa ja kiinteis-
tön myynti on ylimääräisen jäsenkokouksen esityslistalla. 
Rauhanmajan seitsemänvuoden historia on ollut yhtä kivik-
koinen, kuin oli salaojien aukikaivaminen seitsemän vuotta 
sitten. Korjauksia on tehty vuosittain, kun yllättäviä 
ongelmakohtia on löytynyt. Ilkka Helamon hyvin alkanut 
isäntänä toimiminen päättyi vaikeaan sairauteen. Kiinteistöön 
on investoitu tähän mennessä n. 267.000 €, kun maasuodat-
tamo lasketaan mukaan. Kiinteistönvälittäjän arvio saadaan 
jäsenkokoukseen mennessä. 

Nuoria ei ole Yläsalille saatu, mutta toukokuussa on ollut 
tavoittava kahvipiste pääkirjaston edessä ja ohikulkevia on 
saatu kohdata. Alakuvassa Jouni, Mika ja Timo

Jukka Silvola

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Olin pari vuotta sitten retkellä Linnanmäellä. Mukana oli joukko lapsia, jotka 
olivat odottaneet Helsingin retkeä jo pitemmän aikaa malttamattomina. 
Lasten keskusteluissa Linnanmäki näyttäytyi unelmien leikkikenttänä, 
missä aurinko paistaa, kaikki on mahdollista ja vielä suunnattoman 
hauskaa. Retkipäivä alkoi Turussa aurinkoisena. Helsingin lähestyessä 
taivaalle alkoi kerääntymään uhkaavan synkkiä pilviä. Näytti vahvasti siltä, 
sade tulisi kastelemaan retkipäivän. Omassa mielessäni heräsi jo huoli. 
Meneekö kaikki nyt pieleen ja latistuuko tunnelma? 
Linnanmäelle saavuttaessa taivas repesi. Sade tuli alas voimakkaana ja 
kasteli kaikki. Heti oli selvää, että tämän retkipäivän aikana ei tultaisi 
syömään tunnelmallisia hattaroita puistonpenkillä. Yritin itse pysyä 
reippaana ja totesin lapsille, että nyt tuli tällainen sää ja säälle me emme 
voi mitään. Sisältä minut valtasi kuitenkin pieni katkeruus. Miksi juuri 
tänään piti sataa? Nämä lapset olisivat ansainneet aurinkoisen ja mukavan 
päivän Linnanmäellä! Perustin itselleni leirin ravintolaan suojaan sateelta. 
Lapset lähtivät hieman ankeina tutustumaan märkään Linnanmäkeen. 
Yllätys oli suuri, kun ravintolaan alkoi pian ilmestymään poikkeuksellisen 
innostuneita ja hymyileviä retkeläisiä. Sadesäällä oli nimittäin ollut 
seuraus, jota en itse ollut tullut ajatelleeksi. Vetiset olosuhteet olivat 
laittaneet monen Lintsi-päivää suunnitelleen lapsen ja perheen 
suunnitelmat uusiksi. Tämän seurauksena huvipuistossa oli 
poikkeuksellisen vähän kävijöitä. Ketjureaktion lopullinen vaikutus oli se, 
että huvipuiston laitteisiin ei ollut jonoja. Kaikissa mahdollisissa vatkaimista 
ja kieputtimista sai nauttia niin paljon kuin halusi ilman jonossa 
odottamista. Lasten mielessä mahdollisuus ajaa mahdollisimman monessa 
laitteessa ilman taukoja oli huomattavasti tärkeämpää kuin kuivana 
pysyminen. Omissa silmissäni epäreilulta ja epäoikeudenmukaiselta 
vaikuttanut rankkasade olikin kääntynyt siunaukseksi. Mieleeni tulivat 
Roomalaiskirjeen sanat: ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka 
syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen 
tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Kuka voi tuntea Herran 
ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, 
mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen 
on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.” Room. 11: 33-36. 
Linnanmäen retki oli elävä opetus siitä, kuinka vajavaisia oma viisaus ja 
ymmärrys ovat. Murehdin ja olin katkera turhaan, kun en nähnyt koko 
kuvaa. Tarkastelin asiaa vain omasta pienestä näkökulmastani. Jumalan 
viisaus oli kuitenkin suurempaa. Hän tiesi, mitä todella tarvittiin ja mikä oli 
tärkeintä. Siunattua kesää kaikille!

Teemu Hälli, diakoniajohtaja +358 40 3417266 



VALTAKUNNALLISET KATULÄHETYSPÄIVÄT

”Kuljetko silmät ristissä?”

10-12.8.2018  KOKKOLAN KIRKKO JA SRK-KESKUS

Ohjelma

Perjantai 10.8.

13.00      Ilmoittautuminen ja kahvit Alasalissa
               Sanan äärellä/musiikkia/hiljaisuuden polku
15.00      Päivien avaus Yläsalissa, Khran tervehdys, kaupungin terveh-
               dys, Soiten tervehdys, Katulähetyksen lauluryhmä, Kokkolan 
               katulähetyksen esittely, Päivällinen Alasalissa

19.00     Nina Åströmin konsertti kokkolan kirkossa  

20.30     Iltapala Alasalissa    

-22.00    Makkaranpaistoa ja vapaata oleskelua sisäpihalla

Lauantai 11.8.

              Aamupalat majoituspaikoissa
8.45       Aamurukous Kokkolan kirkossa    
9.00      Kiertoajelu ja -kävely  
12.00    Lounas Alasalissa  
13.00    Vuosikokous Yläsalissa
             kahvit Alasalissa  
15.00    Soiten kehittämissuunnittelija Saara Långin tervehdys  
             Terveiset osallistuvilta paikkakunnilta  
17.00    Päivällinen Alasalissa   
18.00    Karaoke ja yhteislaulut Backstagella  
19.30    Raamattuopetus Kokkolan kirkossa (yleisölle avoin)
20.30    Iltarukous Kokkolan kirkossa (yleisölle avoin)
21.00    Iltapala Alasalissa  
-22.00   Makkaranpaistoa sisäpihalla 

Sunnuntai 12.8.   

             Aamupalat majoituspaikoissa  
10.00    Messu Kokkolan kirkossa, vapaaehtoisten siunaaminen    
11.30    Lounas alasalissa    
13.00    Päätösjuhla Yläsalissa   
             kahvit Alasalissa      

Taukojumppaa / liikkuva hartaus – esirukouslaatikko – ideapankki 

www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi 
www.katulahetysliitto.org 

Turun katulähetys on varannut Evankeliumintalon ison bussin ja maksaa 
matkakulut. Majoittuminen bussissa tai erikseen varattavissa majoituksissa.

Vapaaehtoistyöhön osallistuvilta jäseniltä omavastuu 50 € 
osallistumismaksusta. 

Sitova ilmoittautuminen Yrjänässä olevaan listaan tai Jukka Silvolalle. 
Myös Kokkolan srk kotisivujen kautta voi ilmoittautua päiville.

Herra Jeesus -kiitos että siunaat katulähetyspäivät ja kaikki sinne matkaavat 

http://www.katulahetysliitto.org/
http://www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi/
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