
                       TURUN KATULÄHETYS RY 

Tammikuu 2021 nro 1 

1Kor.12:7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi 
 Sisällysluettelo    

 Puheenjohtajan tilannekatsaus   3-6  

    Turun Katulähetys elää ajassa   7 

 Turun Katulähetys ry:n 75-vuotisjuhla 8-9 

 Syksy vapaaehtoisten tukihenkilönä 10-11 

 Katuköörin kuulumiset  12-13 

 Katulähetyksen tilojen sisäremontti 14-15 

 Raamattu profeetallisen tiedon lähteenä 16-18 

          Turun Katulähetyksen toimintaa  19-20            
 



 

KESKIVIIKKONA 10.3.2021 KLO 15.00 YLÄSALILLA 

9§ Yhdistyksen kevään jäsenkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

1.Esitetään hallituksen vuosikertomus.  

2.Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja pääte-

tään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

3.Käsitellään muita hallituksen tai yhdistyksen jäsenten käsiteltäväksi ehdottamia asi-

oita, joista vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta on hallitukselle ilmoitettu.      
 TERVETULOA!   HALLITUS 

Turun Katulähetyksen tili FI35 57115820006953 

Jäsenmaksu 25 € / vuosi, viite 10045   

Kannatusjäsen 20 € / vuosi, viite 8691           

Turun Katulähetyksen hallitus 

 Puheenjohtaja  Ilkka Räisänen                      

 Varapuheenjohtaja  Pertti Berg 

 Sihteeri   Jaana Yrjälä 

 Isännöitsijä   Simo Lepistö 

 Elintarvikkeiden jako  Pirjo Immonen 

 Elintarvikkeiden jako Anne Salonen 

 Vankilatyö  Juhani Kärkkäinen 

  Rahastonhoitaja  Pirjo Hongisto 

Sähköposti: info@turunkatulahetys.fi  

Kalenterissa tapahtuu: www.turunkatulahetys.fi 

Turun Katulähetys on mukana seuraavissa jumalanpalveluksissa: 

Maarian kirkossa Johannesmessu 30.5.2021  klo 17.00 

Henrikin kirkossa messu 2.5.2021 klo 10.00 

Perinteinen soppatykkitapahtuma helatorstaina 13.5.2021 klo 12-14 

kaasukellon aukiolla yhdessä Martinseurakunnan kanssa 

KATULÄHETYKSEN KESÄPÄIVÄT 23.-25.7.2021 Sinapin leirikeskuksessa 
Ystävälehden toimikunta Ilkka Räisänen  Paino Tuulan Pika-Offset Oy Turku 

Turun Katulähetys ry 
Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Siunausta teille kaikille Ystävälehden lukijoille.  

2.Piet 1:10 ”Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään 

kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette kos-

kaan lankea; 1:11 sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy mei-

dän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen 

valtakuntaan”.  

Ensiksi tahdon antaa kaikille vapaaehtoisille todella suuren tunnus-

tuksen menneen syksyn työstä. Minusta tuntuu, että Jumala on siu-

nannut teitä kaikkia osaamisella ja halulla tehdä katulähetystyötä 

sillä paikalla, missä itse kukin on. Luottakaamme siihen, että kun Ju-

mala antaa tehtävän, ja me vilpittömästi haluamme suorittaa sen, Ju-

mala antaa myös viisauden ja voiman suoriutua siitä. Sanassa sano-

taan: Jaak.1:5 ”Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon 

sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hä-

nelle annetaan”.  

Joskus elämässä tapahtuu sellaisia käänteitä, joita ei voi etukäteen 

ennakoida. Viime keväänä olin yllättäen Turun Katulähetyksen toi-

miva varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan vaali oli edessäpäin. 

Alussa olin kovin haluton asettautumaan puheenjohtajaehdok-

kaaksi. Mitä lähemmäksi vaalikokousta tultiin, sitä enemmän koin 

tehtävän Jumalan kutsuksi, ja koska sain muilta Katulähetyksen hen-

kilöiltä runsasta tukea, uskaltauduin ehdokkaaksi ja ryhtymään pu-

heenjohtajan tehtävään. Syksyn aikana koin käytännössä, että kun 

Jumala antaa tehtävän, Hän antaa myös ymmärryksen toimen hoi-

tamiseen. Olen hoitanut tehtävää hyvällä mielellä ja tunnistanut 

myös jäsenistön tuen. Niinpä asettauduin syksyn vaalikokouksessa 

puheenjohtajaehdokkaaksi. Kiitos Katulähetyksen suurenmoisesta 

yhteisöstä.      3 



Teidän omistautumisenne ja uurastuksenne innostaa minua ja teitä 

kaikkia viikosta toiseen palvelemaan evankeliumin julistuksessa ja 

diakoniassa. Olemme yhdessä tehneet arvokasta työtä ja niin 

teemme jatkossakin – ”monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä 

me anomme tai ymmärrämme”.   

Vuoden 2021 alussa Katulähetyksen uusi, virallisen vuosikokouksen 

2020 valitsema hallitus järjestäytyy. Jumala suokoon meille sen ar-

mon, että löydämme ne toimintatavat, jotka ovat Hänelle otollisia ja 

Hänen mielensä mukaisia ja löytäisimme keskinäisen yhteisymmär-

ryksen. Katulähetyksen vapaaehtoiset haluavat olla jakamassa Juma-

lan rakkautta konkreettisina tekoina lähimmäisilleen. 

Kesällä uusi tilapäinen hallitus järjestäytyi ja aloitti toimintansa. Ke-

sällä oli aikaa ja mahdollista miettiä ja suunnitella eri toimintamuo-

toja ja saada mm. rahaliikenne ja tarvikkeiden hankkiminen jatkuvuu-

den kannalta tarpeelliseen kuntoon. Saimme Katulähetyksen sähkö-

postin ja kotisivut toimimaan. Teimme tarpeellisia avustusanomuksia 

Turun kaupungille ja seurakuntayhtymälle.  

Elintarvikkeiden jako toimi koko kesän ajan. Aamuisin ennen elintar-

vikkeiden jakelua vapaaehtoiset hiljentyvät hetkeksi Raamatun sa-

nan ja rukouksen merkeissä.  Samassa yhteydessä pyritään jakamaan 

ajankohtainen informaatio ja keskustelemaan esiin nousseista asi-

oista ja tarpeellisista järjestelyistä. Hyvällä yhteistyöllä vapaaehtois-

ten osaaminen mahdollisti toiminnan ilman vaikeuksia. Yläsali, vaa-

tehuone ja hellahuone remontoitiin vapaaehtoisin voimin. Tilojen 

ilme muuttui huomattavasti. Valitettavasti koronarajoitteet tulivat 

uudelleen käyttöön joulukuun alussa ja jouduimme jälleen rajoitta-

maan toimintaa. Rajoitteet kiristyivät, joten meidän oli luovuttava 

hartaustilaisuuksista ja yhteisruokailuista. 
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Elintarvikkeiden jakoon valmistautumista 

Syksyn tultua elintarvikkeiden jakelun lisäksi muutkin toiminnot 

käynnistyivät uudelleen. Yhteistyötä tehdään paikallisseurakuntien 

kanssa. Vapaaehtoiset ovat auliita toimimaan, ja Katulähetyksellä on 

ollut mahdollisuus palvella aktiivisesti silloin tällöin paikallisseura-

kuntien jumalanpalveluksissa. Operaatio Ruokakassin kanssa 

olemme tehneet entistä tiiviimpää yhteistyötä. Sieltä on ollut pari 

projektityöntekijää tukemassa Katulähetyksen vapaaehtoisia. Nuori-

sotoimintaan on tullut pari aktiivista vapaaehtoista Operaatio Ruoka-

kassista. Aloituspalaverit on jo käyty, ja Ruokakassin vapaaehtoiset 

kartoittavat tilanteen. Kun koronarajoitteet sen sallivat, voi nuoriso-

työ konkreettisesti alkaa. Katulähetyksen vankilatyötä on jatkettu. 

Yläsalilla on järjestetty kotikirkko sunnuntaisin. Yläsalilla kokoontuu 

myös raamattupiiri, rukouspiiri, laulukuoro ja puikkopiiri. Lokakuussa 

Katulähetys osallistui asunnottomien yöhön.  

Turun Katulähetys rahoittaa toimintaansa avustuksilla, joita olemme 

hakeneet eri tahoilta. Katulähetyksellä oli myös pienrahankeräys-

lupa loka-joulukuussa. Tuotto jäi melko pieneksi. Soppatykkitapah-

tuma piti järjestää yhdessä Martin seurakunnan kanssa joulukuussa, 
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mutta se jouduttiin peruuttamaan koronarajoitteiden vuoksi. Myös 

myyjäiset jouduttiin peruuttamaan.  

Turun Katulähetyksen vuoro olisi ollut järjestää Suomen Katulähetyk-

sen talvipäivät talvella 2021. Mutta koronarajoitusten vuoksi ne siir-

rettiin kesäpäiviksi 23. – 25.7.2021 Sinapin leirikeskuksessa. Kesäpäi-

vien suunnittelua ei tarvitse aloittaa tyhjästä, koska voimme osin 

hyödyntää talvipäivien vuoksi tehtyä suunnittelua.   

Turun Katulähetys ry:n työ on jatkunut jo 75 vuotta. Pienimuotoisen 

juhlan, vähän niin kuin muistelutilaisuuden, vietimme Evankeliumin 

talolla 11.10.2020. Saimme kuulla, miten toiminta on muuttunut his-

torian aikana pyrkien kulloinkin vastamaan ajan haasteisiin ja tarpei-

siin. Työ on keskittynyt yhteiskuntamme vähäosaisten auttamiseen 

eri tavoilla, evankeliumin voimalla ja diakonian avulla. On pidettävä 

aina kirkkaana mielessä, että Turun Katulähetys ry on kristillissosiaa-

linen yhdistys, jonka tavoitteena on välittää ympäristöönsä todis-

tusta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja sen sisältämästä toi-

vosta, armosta ja Jumalan rakkaudesta. 

  

 
Hartaustilaisuus Yläsalilla  Katulähetyksen messu 
8.1.2021 Ilkka Räisänen    Varissuon kirkolla 
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Vapaaehtoiset palvelevat, jotta 

mahdollisimman monet voisivat 

tässä ajassa tuntea olevansa eh-

doitta hyväksyttyjä myös elintar-

vikkeiden jaossa ja muissa Katu-

lähetyksen toiminnoissa. Nykyi-

sinä toimijoina tahdomme aina 

muistaa Katulähetyksen juuret ja 

edeltäjien työn.  

Katulähetyksen entinen puheenjoh-

taja, Maarian seurakunnan pastori 

Mikko Lauren toi tervehdyksen 75-

vuotisjuhlaan.  

 
Turun Katulähetys elää oikeasti 

kolmen ajan risteyksessä. Se kan-

taa 75-vuotista historiaa, palvelee 

tämän ajan ruoantarvitsijoita, pyr-

kii etsimään ja viitoittamaan Katu-

lähetyksen tietä tulevaisuuteen. 

Olimme läsnä myös syksyn 2020 

asunnottomien yössä. 

Kuvassa Simo Lepistö valmistautuu 

ruoanjakoon.  
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Vietimme Katulähetyksen 75-vuotissyntymäpäivää sunnuntaina 

11.10.2020 Turun Evankeliumintalolla. Kulunut vuosi oli erittäin 

haasteellinen yhdistykselle, ja olikin suurta Jumalan ihmettä, että 

saimme juhlan pidettyä.  

Katulähetykselle on nousemassa uusi sukupolvi, jolle yhdistyksen 

historia on vähemmän tunnettua. Sen vuoksi olin pyytänyt Pastori 

Markku Tuulia pitämään esitelmän yhdistyksen alkuvuosista. 

Toiseksi olin pyytänyt Kaija Ranista ja Marjaa puhumaan 70-luvun 

alun nuorisotyöstä. Kolmanneksi pyysin Evankelista Esa Heiskaa pi-

tämään lyhyen puheenvuoron.  

  
Kuvassa Marja Berg ja Kaija Raninen 

Nykyinen yhteiskunta on niistä alkuvuosista oleellisesti muuttunut, 

samoin yhdistyksen toiminta. Ajatuksena on, että menneistä vuo-

sista voisimme jotakin oppia. Koronavuosi toi esiin ihmisissä sellaisia 

puolia, että yhteinen hätä sai aikaan valtavan auttamishalun.  
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Kun Katulähetystä perustettiin, oli Suomessa tilanne kuitenkin vähän 

toisenlainen; silloin oli sota päättynyt. Oli valtava pula kaikesta. Tur-

kuun oli jäänyt paljon juuretonta väkeä. Heidän osakseen tuli alko-

holi, köyhyys, puute kaikesta, asuntopula jne. Oli muutamia ihmisiä, 

jotka kokivat, että jollain lailla pitäisi auttaa.  

Kuvassa Marja ja Pertti Berg 

Katulähetys on alusta 

asti ollut kristillinen yh-

distys, ja sen tarkoitus 

on alusta asti ollut 

evankeliumin eteenpäin 

vieminen ja sen voi-

massa palveleminen. 

Sen vuoksi iloitsin, kun 

Esa Heiska toi puhees-

saan esille kaksi Katulä-

hetykselle erittäin tär-

keää Raamatun jaetta: 

Jeremia 30:17 ja sanan-

laskut 24:11. Näissä ja-

keissa on Katulähetys-

työn ydin unohtamatta 

myöskään Jesaja 58, jota on kutsuttu katulähetysluvuksi.  

Tahdon kiittää jokaista mukana ollutta. Kiitokset niin kuorolaisille ja 

Juhanille laulusta kuin myös Ilkalle säestyksestä, samoin puhujille ja 

keittiöväelle. Kiitän Martin, Maarian ja Laitilan seurakuntia huomi-

onosoituksista. Erityinen kiitos Riitta ja Heikki Talolle Evankeliumin-

talon käytöstä. 

Pertti Berg                     9 



Elämänmakuinen syksy vapaaehtoisten tukihenkilönä

Sain ottaa vastaan mielenkiintoisen työtehtävän 1.7.2020 Operaatio 

Ruokakassi ry:ssä. Toimin vapaaehtoistyön koordinaattorina puoli 

vuotta kestäneessä hankkeessa, jonka nimi oli ”Et ole yksin”. Vapaa-

ehtoistyö on varmasti sekä Operaatio Ruokakassin että sen jäsenyh-

teisöjen toiminnan perusta. Ilman vapaaehtoisia moni toiminta-

muoto päättyisi nopeasti. Hankkeen kautta haluttiin osoittaa arvos-

tusta vapaaehtoistyölle, kiinnittää huomiota vapaaehtoisten jaksa-

miseen ja kiittää heitä todella arvokkaasta työstä. Työnkuvani koostui 

vapaaehtoisten tukihenkilönä toimimisesta, vapaaehtoisten rekry-

toinnista sekä koulutus- ja virkistystapahtumien järjestämisestä.  

Työni tavoitteena oli auttaa vapaaehtoista, hänen omassa elämäs-

sään eteenpäin ja ennaltaehkäistä sen mahdollisia vaikeuksia, jos 

mahdollista. Tukihenkilönä toimiminen on kulkemista vapaaehtoi-

sen rinnalla arjen iloja ja vaikeitakin suruja jakaen. Se on konkreet-

tista apua, esim. keskusteluapua, erilaisten lomakkeiden täyttä-

mistä, neuvontaa, läsnäoloa, lääkärikäyntejä, soittoapua viranomai-

sille tai palveluohjausta eteenpäin. Tehtävä tuki samalla jakopaikan 

vastuuhenkilöitä siinä, että vapaaehtoinen voisi olla omana itsenään 

ehjempi, antamaan työpanostaan vapaaehtoistyölle, kun jokin hen-

kilökohtaisen elämän murhe tai ongelma ei painaisi vapaaehtoisen 

työkykyä alaspäin.  

Luottamuksellisen suhteen rakentaminen vapaaehtoisen kanssa vie 

oman aikansa. Vapaaehtoisiin pääsin tutustumaan kiertämällä 

ruoka-avun jakopaikkoja mahdollisimman säännöllisesti. Osaan ja-

kopaikoista muodostui sovittu ja säännöllinen käynti ja tutustumi-

nen oli näin helpompaa ja nopeampaakin, joissain jakopaikoisa kä-

vin harvemmin. Jokainen kohtaaminen vapaaehtoisen kanssa oli  
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ainut kertainen tilanne. Siinä olen saanut tehdä työtä omana it-

senäni, omalla persoonallani ja tärkein työkaluni olen ollut minä 

itse, joka on toisaalta aika häkellyttävää, näin vahvan sosiaalisen 

median ja tekniikan aikakaudella.  

Tehtävä on ollut vuorovaikutteinen, erittäin vastuullinen, mutta to-

della antoisa ja rikas. Olen luonteeltani sosiaalinen ja kaikenlainen 

asiakaspalvelu on ollut luontaisesti lähellä sydäntäni. Sain syksyn 

palkkaa siitä, että juttelen toisten kanssa. Se oli aivan upea tunne. 

Minulle on ehtinyt kerääntyä reppuuni työkokemusta yli 25 vuoden 

ajalta ja voisin silti sanoa, että tämä syksy oli elämänmakuisin syksy 

koko työhistoriani aikana. Tällainen työ edellyttää tukihenkilöltä it-

seltään riittäviä voimavaroja toisten tukemiseen. Oma elämäntilan-

teeni on saanut olla tasapainoinen, joten minulla on ollut voimava-

roja ja mahdollisuus näin jakaa omaa osaamistani eteenpäin, joka 

on toivottavasti auttanut, tukenut ja rohkaissut muita. Minusta tun-

tuu kerrankin, että työlläni on ollut oikeasti merkitystä. 

 

Vapaaehtoiset 

lounaalla 

Kiisan-Pirtillä 

Katulähetyksen 

ahkerat vapaa-

ehtoiset pyörit-

tävät 3 kertaa 

viikossa ruoka-kassijakelua, joten nyt oli heidän aika istua valmii-

seen lounaspöytään. Vietimme virkistysiltapäivää la 28.11. Kiisan-

Pirtissä, Maskussa. Iloisessa puheensorinassa oli mukava vaihtaa 

kuulumisia, nauttia herkullista ruokaa ja kiittää yhteisestä syksystä 

pienten joulumuistamisten kera.        

Syksyn yhteistyöstä lämpimästi             Tarja Toivola         11    



 

Olin työskennellyt vapaaehtoisena säestäjänä ja työntekijänä Turun 

Katulähetyksessä jo muutamia vuosia, kun sitten sain myös Katulähe-

tyksen kuoron, katuköörin koollekutsujan, säestäjän ja harjoituttajan 

tehtävän hoitaakseni. Tämä tehtävä on sitten jatkunut minulla muu-

tamia vuosia ja kööri on laulanut erilaisissa kirkollisissa tilaisuuksissa, 

etenkin kirkonmenoissa ja messuissa ja myös pikkujouluissa, ulkoil-

matilaisuuksissa, esim. Kaasukellon soppatykillä ja hartaustilaisuuk-

sissa joko meillä yläsalilla tai sitten kokoontumisissa Turun seurakun-

nissa. 
 

Merkittävä tapahtuma musiikin suhteen on myös ollut jokavuotinen 

Turun Katulähetyksen oma suuri joulujuhla, jota viime vuosina on 

vietetty Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa. 

Monipäiväisiä valtakunnallisia Katulähetyspäiviä olin järjestämässä jo 

Jorma Osarin muinoin johtaessa kööriä ja koska useita vuosia on ku-

lunut edellisistä, nämä juhlat on myös hyvä aikomus järjestää piak-

koin uudestaan Turussa. Vuoden 2021 alkupuolella koronaepidemia 

uhkaa kuitenkin estää niiden toteuttamisen. 
 

Tällä hetkellä köörissä on kolmetoista jäsentä, joista noin 10-12 käy 

köörissä aktiivisesti. Kööri on laulanut perinteisiä hengellisiä lauluja 

ja myös uudempia lauluja, ja olen valinnut lauluja niiden melodisuu-

den kuoron äänille sopivuuden perusteella. Olemme laulaneet klas-

sisia lauluja, mutta myös esim. negrospirituaaleja ja hebrealaisia lau-

luja. Joskus olemme laulaneet yleisöstä ja tilaisuudesta riippuen ylei-

sölle tuttua ohjelmistoa ja joskus sitten uudempia ja harvemmin 

kuultuja lauluja. Ne on esitetty usein sellaisessa järjestyksessä, että 

reippaimmat laulut ovat alussa ja juhlavammat lopussa. 
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Kuorossa laulaminen on monella tavalla kehittävä ja antoisa harras-

tus. Opithan tuntemaan ja kokemaan laulamisen kautta aina yhä 

enemmän ja enemmän musiikkia ja sen vivahteita. Kuorolaulaminen 

on antoisaa myös sosiaalisesti ja yhteistoiminnallisesti. Kuorolaiseni 

ovat olleet sopeutuvaisia ja mukavia ja suhtautuneet myönteisesti 

uusiin kokemuksiin ja tilanteisiin. Luovan ongelmanratkaisun kan-

nalta ajatellen musiikkia harjoitellessa oppii aina myös vaistonvarai-

sesti ja luovasti ratkaisemaan ongelmia, jotka eivät harjoittelun sit-

ten edistyessä enää tunnukaan ylitsepääsemättömiltä. Tällaisella 

oppimisella on arvaamatonta siirtovaikutusta myös kaikkeen muu-

hun, mitä ihminen elämässään kohtaa ja ratkoo.  

 
Kuorolaiset Yläsalilla 
Toisaalta myös laulujen sanat ovat merkityksellisiä ja ne voivat ohjata 

ihmistä kokemaan elämäänsä hengellisesti ja torjumaan tavallisen ar-

kipäivän mahdollista latteutta. Musiikin kuunteluun tai musiikkihar-

rastukseen kannattaa panostaa, koska tämä taidemuoto on ver-

taansa vailla.                                      Ilkka Viitakangas 
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Pitkään hyvin palvelleiden tilojemme kunnon ylläpitämiseen kuulu-

vat aika ajoin tarpeelliset pintaremontit ja huollot, niin kuin kaikkiin 

muihinkin osakehuoneistoihin. 

Yhdistyksemme tilat ovat perinteikkäässä Olli Kestilän suunnittele-

massa 1954-55 rakennetussa, rapatussa, jo hyvään aikuisikään ehti-

neessä talossa, Kauppiaskatu 21 b, joka on samalla Läntinen pitkä-

katu 8. Tarkemmin tilamme ovat siipirakennuksessa, joka on raken-

teellisesti erillinen, vaikka kauempaa se näyttää olevan kiinteä siipi 

kerrostalon kyljessä. Tästä on nykyään hyötyä, koska hartauksien 

yhteydessä soitettava musiikki ei siksi kuulu runkoäänenä kerrosta-

lon kerroksiin. Kummassakin on betonirunko ja tiiliverhous. 

Vanhan Maarian pitäjän rajalla sijaitseva alue on Turun historiallista 

nk. Juutalaiskorttelia. Viereisellä kadulla sijaitsee aikanaan kaupun-

gin lahjoittamalle tontille 1912 rakennettu, edelleen toimiva syna-

goga.  

Katulähetyksen tiloissa elävät alueen värikkäät perinteet ja kristilli-

nen työ. Yläsalin tiloissa on toiminut aikanaan ravintola ja matkusta-

jakoti. Alakerran liiketiloissa on ollut 90-luvulla mm. elektroniikan 

komponenttiliike, josta harrastajat, ammattilaiset, opiskelijat ja kou-

lulaiset hakivat osia ja komponentteja. Samat tilat ovat tulleet jo ai-

koinaan tutuksi monelle nykyiselle katulähetysläiselle ja asiakkaal-

lemme monella tavalla, usean vuosikymmenen ajan kristillisissä 

merkeissä.  

Tilat alkoivat ajan mittaan vaatia huomiota ja huolenpitoa. Katulä-

hetyksen perusajatuksiin kuuluu perinteisten arvojen kunnioittami-

nen, ja tässä hengessä on ryhdytty vuoden 2020 syksyn aikana yh-

teisvoimin pintaremonttiin ja ehostustoimiin. Seinien ja ovien tasoi-

tus ja maalaus, portaiden kunnostus, keittiön ehostaminen ja taso-

jen kunnostus sekä hyllyjen, 
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keittiön ehostaminen ja tasojen kunnostus sekä hyllyjen uudelleen 

järjestely ovat olleet remontin aiheita. Jo aiemmin, linjasaneerauk-

sen yhteydessä, oli tehty wc-remontti, ne olivat valmiit.  Maalaustyöt 

ja jotkin pikkuhommat jatkuvat aputiloissa ja kirpputorin tiloissa vielä 

2021 kevättalvella. Tarkoitus on saada kaikki valmiiksi kesäksi 2021. 

 
Kuvassa remontoijat Matti Hilpinen ja Timo Heinonen 

Hillityt, evankeliseen toimintaan ja lähimmäisen palvelemiseen so-

veltuvat värit ja mallit ovat toteutuneet syksyn 2020 aikana niin, 

että voimme kokoontua yhdessä tarkoituksenmukaisissa tiloissa. 

Perinteiset, vanhahtavatkin sävyt, kuten valkea ja harmaa ovat 

läsnä. Hartaustilaisuuksien puitteet syntyvät. On asioita, jotka eivät 

muutu.   

Yhdistyksen tilojen pintaremontti on tehty kokonaan jäsenistön 

omana talkootyönä muiden töiden jälkeen ja viikonloppuisin. 

Kaikille jäsenille, vapaaehtoisille ja asiakkaillemme suuri kiitos jous-

tavuudesta, jonka ansiosta päivittäinen kristillinen toiminta ja pinta-

remontti ovat voineet jatkua samaan aikaan.   

 Siunausta!        Matti Hilpinen            15 

 



Maailmassa on monia uskontoja ja monia niin sanottuja pyhiä kirjoja, 

mutta on vain yksi teos, jossa Jumala itse asettaa luotettavuutensa 

toteutuneitten ennustusten varaan. Jes 44:7 ”Kuka on minun kaltai-

seni? Hän julistakoon ja ilmoittakoon ja osoittakoon sen minulle, siitä 

alkaen kuin minä perustin ikiaikojen kansan. He ilmoittakoot tulevai-

set, ja mitä tapahtuva on.” Jumala haastaa ilmoittamaan mitä tule-

vaisuudessa tapahtuu.   

Raamatussa on laskettu olevan yli 3 000 ennustusta.  Jeesus nasare-

tilaisen syntymässä, elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa 

näistä toteutui 333 kappaletta.  Eli valtaosa Raamatun profetioista on 

määrätty toteutuvaksi ns. viimeisenä aikana.  

Uuden testamentin kirjoituksissa useaan otteeseen vedotaan Van-

haan testamenttiin. Sanoihan Jeesus itsekin Luuk. 24:44 "Tätä tar-

koittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän 

kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoi-

tettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa." Jeesus oli in-

karnoitunut Jumala, mutta hän oli myös historiallinen henkilö, joka 

toteutti Jumalan ennalta ilmoittamat profetiat. Apostolit vetosivat 

niihin Vanhan testamentin ennustuksiin, jotka kuuluivat Jeesuksen 

omana aikana messiaanisesti tulkittuihin kohtiin.  

Juutalaiset hylkäsivät apostolien julistuksen Jeesuksen armosta 

Room. 11:8 "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, 

etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti."  

Room 11:25 ”Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen 

asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut.” 

Oma maailmankatsomuksemme vaikuttaa meidän ymmärryk-

seemme Raamatun sanasta. Meillä täällä Pohjolassa on edelleen 

evankelisluterilainen ymmärrys Raamatusta, eli kaikki se, mikä kir-

kastaa Jeesusta Kristusta, on erikoisen tärkeää. Me tukeudumme ja  
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Raamatun profetia on Jumalan ihmiselle antama tiekartta.  Profetia 

ei vain osoita, mihin maailma on menossa, vaan se antaa myös vii-

saita ohjeita elämää varten.  ”Jeesuksen todistus on profetian 

henki” (Ilm. 19:10). Eli mitä enemmän tiedät ja ymmärrät Jeesuk-

sesta, sitä selvemmin osaat asennoitua Raamatun ennustuksiin. 

Evankeliumin julistuksen tulee aina lähteä Jeesuksen Kristuksen ar-

mon sanomasta.  Jeesus itse kertoi useita aikojen merkkejä, joita 

hän kehotti seuraamaan, että tietäisimme, mikä aika on Jumalan 

pelastushistoriassa. Samalla hän varoitti meitä eksymästä ja kehotti 

valvomaan ja olemaan aina valmiit hänen takaisin tuloonsa. Mark 

13:22 ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he teke-

vät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. 

Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.” 

Jeesuksen ensimmäinen tuleminen on perustava asia, ja Hänen kuo-

lemansa Golgatalla ja ylösnousemuksensa avasi meille kaikille tien 

pelastukseen. Mutta lopunajan profetian ymmärtämisen tulisi tehdä 

Jumalan omista innokkaampia todistajia.  
Dan 12:9 "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöi-

tyinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetel-

laan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään ju-

malaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.” Ilmestyskir-

jan lopussa profetioita ei enää lukita. Profetiat pitää ymmärtää tiet-

tynä kehityskulkuna ihmiskunnan historiassa ennen kuin ne voidaan 

selittää. Ilm. 22:10 "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä 

aika on lähellä.” Raamatun ilmoitusten ensisijainen tarkoitus on 

rohkaista Jumalan omia. Jumala on omiensa kanssa ja pitää meistä 

huolta. Raamattu neuvoo iloitsemaan. Se on merkki siitä, että 

olemme siinä joukossa, jota taivaan ja maan Herra johtaa. Löy-

täisimmepä nimenomaan tämän Raamatuistamme. Läheskään kaik-

kea Jumalan toiminnasta emme ymmärrä. Mutta jos tämän ymmär-

rämme, olemme ymmärtäneet tärkeimmän.   Ilkka Räisänen      17  



Tahdon tähän lopuksi tuoda esiin Jeesuksen omat sanat Matt. 22:29 "Te 

eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.” Eli profe-

tian arvioimiseksi meidän on tunnettava Jumalan Sana ja Hänen voi-

mansa.”  

Paavali vetoaa uskoviin: "Minä puhun niinkuin ymmärtäväisille, ar-
vostelkaa itse, mitä minä sanon" (1 Kor 10:15). Nuorta Timoteusta 
hän neuvoi: "Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet 
varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudesta 
saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, 
niin että pelastut uskon kautta" (1 Tim 3:14-15). "Puhetaitoni on 
ehkä kehno, mutta tietoni ei, ja tietoni olen kaikin tavoin, kaikissa 
asioissa saattanut teidän nähtäväksenne" (2 Kor 11:6). 

 

Tässä vielä lyhyt referointi rovasti Olavi Peltosen tekstistä. 
 Meidän on opittava tutkimaan ja arvioimaan itseämme ja erittele-
mään asioita. (1 Kor 11:31). Sanan kuulijan on koeteltava kaikkea ja 
pidettävä vain se, mikä on hyvää (1 Tess 5:21). Ei saa sotkea yhteen 
sellaista, mikä ei kuulu yhteen, ne on osattava erottaa toistaan (1 
Kor 11:29). Joka kerta on arvosteltava profeettoina esiintyviä (1 Kor 
14:29). Pyhä Henki tahtoo antaa Kristuksen omille nimenomaan lah-
jan arvostella henkiä (1 Kor 12:10) eli arvostelukyvyn. Juuri tätä lah-
jaa tarvitsemme omassa ajassamme mitä kipeimmin. (Room 4:20). 
On oikeaa koettelemista ja väärää koettelemista. Samaa asiaa voi-
daan käyttää sekä hyvään erottamaan totuus valheesta että pa-
haan, niin että kaikkea, itse totuuttakin aletaan epäillä. "Älkää jo-
kaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, 
sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan" (1 Joh 4:1). 
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