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TIISTAINA 25.5.2021 KLO 17.00 YLÄSALILLA

9§ Yhdistyksen kevään jäsenkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

1.Esitetään hallituksen vuosikertomus.  

2.Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään 

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

3.Käsitellään muita hallituksen tai yhdistyksen jäsenten käsiteltäväksi ehdottamia 

asioita, 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/oli mukana seuraavissa jumalanpalveluksissa: 

Henrikin kirkossa 2.5.2021 oli yhteinen jumalanpalvelus.  

Maarian kirkossa Johannesmessu su 29.5.2021  klo 17.00 

 

 

 

KATULÄHETYKSEN KESÄPÄIVÄT 23.-25.7.2021 Sinapin leirikeskuksessa  

Ohjelma ja ilmoittautumislomake tämän lehden keskilehdellä.  
Ystävälehden toimikunta Ilkka Räisänen Paino Tuulan Pika-Offset Oy Turku 
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Katulähetysväki koostuu monella tavalla hyvinkin erilaisista ihmisiä. 

Yhdessä voimme elää uskomme ja kutsumuksemme todeksi. Herran 

johdatuksessa on mahdollista toimia sovussa toistemme kanssa 

monimuotoisessa yhteisössä, jossa toimintatavat voivat olla toisenlaisia 

kuin omat toiveemme. Siis luottakaamme siihen, että Jeesus on 

tämänkin yhteisön pää niin kuin Hän on seurakunnankin pää. Herra on 

kutsunut meidät kaikki tässä ajassa hoitamaan tällä kertaa tätä Jumalan 

valtakunnan työtä. Vuoden verran on Katulähetysyhteisön toimintaa 

rajoittanut voimakkaasti koronaepidemiasta johtuneet rajoitteet. 

Katulähetysyhteisö on poikkeustiloissakin toiminut hyvässä hengessä ja 

tuonut apua monille tarvitsijoille. Siitä kiitos kaikille vapaaehtoisille. 

 

Rukoilen, että Katulähetys koettaisiin myös hoitavaksi hengelliseksi 

yhteisöksi, joka kannattelee kaikkia ihmisiä heidän heikkoina hetkinään. 

Jaak. 2:5 ”Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka 

maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen 

valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä 

rakastavat?” 

Katulähetyksen toimijoina olemme Kristuksen valona ja kirjeinä 

kohdatessamme asiakkaita. Rukouksemme on, että yhteisöstämme 

löytyy koskettavaa välittämistä, jossa loistaa Jumalan hyvyys.  
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Tässä rukouksessa teemme päihde-, mielenterveys- ja vankilatyötä. 

Matt. 5:16 ”Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että  

he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on 

taivaissa.”  

Positiivinen suhtautuminen auttaa ihmisten kohtaamisessa. Jos olemme 

täynnä omaa toimintaamme, muille ei jää tarpeeksi tilaa. 

Katulähetyksen vapaaehtoiset Jumala on kuitenkin kutsunut työhönsä 

tällaisenaan. Kristittyinä tarvitsemme yhteyttä. Tämä vaatii meiltä taitoa 

antaa anteeksi. Meissä jokaisessa on puutteita, joten sallitaan puutteet 

muillekin. 2.Kor. 13:11 ”Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, 

ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin 

rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.” 

 

Asenteet ohjaavat toimintaamme. Kristillisyyden kenttä, joka sallii 

erilaiset toimintatavat, on tavattoman laaja. Siksi on syytä kiinnittää 

huomio siihen, mitä arvostat ja mistä voit oppia jotain uutta. 2.Tim. 3:14 

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska 

tiedät, keiltä olet sen oppinut.” Ihmisten kokoontuessa yhteen koetaan 

toisaalta läheisyyttä ja toisaalta kitkaa ja vierautta. 
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Kol. 3:13 ”…kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos 

kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille 

anteeksi, niin myös te antakaa.” Syvempi yhteys meillä on vain 

Jeesuksessa Kristuksessa.  

Katulähetystyölläkään ei ole yhtä kaavaa toimia, vaan se voidaan 

toteuttaa monella tavalla. Se on Jumalan Sanan julistus, elintarvikkeiden 

jako, raamattu- ja rukouspiiri, yhteislaulu, kirpputorin toiminta, 

nuorisotoiminta. Se on osallistuminen eri seurakunnissa yhteiseen 

jumalanpalvelukseen. Edellinen jumalanpalvelus oli Henrikin kirkossa 

sunnuntaina 2.5.2021. Toimintaa on tietoisuus siitä, että kuuluu 

katulähetysyhteisöön, sillä ulkoinen vaikuttaa sisäiseen. 1.Piet.  4:11 

”Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, 

palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi 

kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta.” 

 

Jäsenyyden kautta tuetaan Katulähetyksen toimintaa. Yhteys 

Katulähetyksen toimintaan voi toteutua etäämpääkin. Olennaista on 

Katulähetyksen toimintaan liittyvä asenne. Jokainen jäsen kuuluun 

Katulähetyksen yhteisöön, ja yhteisön toimintaa tuetaan rukouksin ja 

jäsenmaksulla. 

                                                              Ilkka Räisänen                         
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Kyyhky ja Karitsa 
Shalom katulähetysystävät!! 
Meillä on pihallamme aika kookas, tiilestä muurattu ulkogrilli, jonka 
päälle laitan aina talveksi linnuille ruokapaikan. Talven aikana siinä käy 
monenlaista siivenheiluttajaa. Pienistä tiaisista komeisiin fasaaneihin 
asti. Myös oravat ovat ottaneet paikan omakseen. 

 

Kirjoitan tätä tekstiä 

maaliskuun loppupuolella. 

Kymmenkunta päivää sitten 

ruokapaikalle ilmestyi 

kevään ensimmäinen 

sepelkyyhky. Olimme 

Marjatan kanssa 

päiväkahvilla, kun näimme 

keittiön ikkunasta, miten 

kyyhky suoraan lennosta 

laskeutui ruokapaikalle ja 

ryhtyi syömään. Aivan kuin 

olisi kotiinsa tullut. 

Muutaman päivän päästä niitä näkyi jo useampia ja kyyhkyjen kujerrusta 

kuuluu vähän joka puolelta. Marjatta kutsuu sitä ”pulujen pulinaksi”. 

Ensimmäisen kyyhkyn nähtyäni ajattelin, että missähän se oli talvensa 

viettänyt. Luukkaan evankeliumin 3. luvussa kerrotaan, että Jeesuksen 

kasteen jälkeen taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä 

RUUMIILLISESSA muodossa kuin kyyhkynen.  
Tähän väliin muutama sana herätyksestä. Se ei ole sitä, että suuret 

määrät pelastumattomia tulee uskoon, vaan sitä, mitä Jumala tekee 

ensin omiensa joukossa. Herätys on ihmisen sisimmässä virtaavaa 

Jeesuksen Kristuksen elämää, jonka pitäisi päivä päivältä enemmän 

näkyä meidän elämässämme. 
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2 Kor 4:16. Voinko minä, voitko sinä, sanoa kuten veljemme Paavali Gal. 
2:20 ”Ja minä elän (uusi Paavali), en enää minä (vanha Paavali), vaan 
Kristus elää minussa...”.  Tiedätkö, että ainoa elämä, jonka Jumala 
hyväksyy, on Jeesuksen Kristuksen elämä meissä!!! Paavali sanoi 
galatalaisille, jotka olivat langenneet pois armosta: ”Lapsukaiseni, jotka 
minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa teissä 
muotoa”. Gal. 4:19 

Nukunko minä, nukutko sinä? Ihminen tietää nukkuneensa vasta kun 
herää. Onko tämä elämä, jota minä, sinä ja katulähetys elämme, sellaista 
elämää, jota Jumala haluaa? Vai onko tämä jotain ”uutta normaalia” 
koronakieltä käyttääkseni. 

Nykyään puhutaan paljon ihmisoikeuksista. Kristityn ainoa oikeus on 
omista oikeuksistaan luopuminen. ”Ei niin kuin minä tahdon vaan niin 
kuin sinä tahdot”, sanoi Jeesus Isälleen. Onko tämä myös meidän 
tahtomme puhtaasta sydämestämme? 

Me emme pystyneet itseämme 
pelastamaan. Jumala sen teki!!! 
Me emme itse yrittämällä saa 
aikaan Kristuksen elämää 
meissä. Jonkinlaisen irvikuvan 
ehkä, ja voihan se jollekin 
mennä läpi. Ainoa, joka sen voi 
tehdä, on Jumalan Pyhä Henki, 
kyyhky. Pyhän Hengen 
erikoisala on Jeesuksen 
Kristuksen elämän 

kirkastaminen meissä. Hän on ainoa, joka voi sen tehdä!!! 

Palataanpa pihallemme. Meillä on musta, iso, 8-kiloinen kissa, Risto 
nimeltään. Sillä on pihalla kuistilta lähtevä, tontin rajalle yltävä 
juoksunaru. Sen lisäksi sillä on kolme eri paikkaa, joissa se oleskelee 
pitkän narun päässä. Yksi näistä paikoista on sellainen, joka yltää 
melkein grillille, lintujen ruokapaikalle. 
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Pari päivää sitten näin kyyhkyn olevan laskeutumassa ruokapaikalle. Se 
huomasi grillin luona olevan Riston ja lensi pois. Ainoa asia, joka estää 
Pyhää Henkeä tuomasta ilmi Jeesuksen elämää meissä on ”musta kissa” 
eli synti eli lihan teot. Pyhä Henki ei meistä ”lennä pois”, mutta elävän 
veden virta tyrehtyy. Ja sen tuntee!!! Silloin on hyvä kysyä Herralta, mikä 
on vikana?  Pyhä Henki on enemmän kuin halukas näyttämään synnin ja 

myös 
puhdistuspaikan, 
teurastetun Karitsan 
verilähteen. 
Puhdistettuna saa 
taas jatkaa voittoisaa, 
yltäkylläistä elämää 
iloiten Pyhän Hengen 
virrassa. 
Jokaisen meistä on 
pidettävä suhteemme 
kunnossa sekä 
Jumalaan että 
kanssamatkaajiimme. 

Jos meillä katulähetyksessä on keskenämme esim. 
anteeksiantamattomuutta, kaunaa, kärsimättömyyttä, arvostelua ym., se 
vaikuttaa automaattisesti myös suhteeseemme Jumalan kanssa. Pyhä 
Henki murehtii!!! 

Rukoillaan Jumalalta, että Hän näyttää meille ne asiat, jotka eivät ole 
Hänelle otollisia. Pyhä Henki, kyyhky, tekee sen mielellään. 
Tunnustetaan virheemme Jumalalle ja toinen toisillemme, niin Karitsan 
veri puhdistaa kaikesta synnistä ja maljat saavat olla ylitsevuotavaisia. 
Tämä on herätystä ja silloin myös ulkopuolisia tulee uskoon!! Karitsan 
elämä Kyyhkyn kautta meissä takaa sen!!!! 

Siunattua kesää kaikille!! Ihanaa, että olette olemassa!!! 
 

Matti Nieminen, Jumalan lapsi, Jeesuksen veli 
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Siitä puhe, mistä puute: tällä kertaa kasvojen välisestä yhteydestä. 
Katulähetyksen monipuoliseen toimenkuvaan kuuluu yhteyden 
rakentaminen ja ylläpitäminen. Omaan toimintasarkaani on vuosien ajan 
kuulunut vuorollani yhteislaulujen säestäminen, puheiden pitäminen ja 
keskusteluihin osallistuminen sunnuntaiaamujen tilaisuuksissa. Monet 
kasvot ovat tulleet tutuiksi, samoin ihmisten ajatukset ja heidän äänensä. 
Yhteiskunnan päättäjien perustellusti asettamat kokoontumisrajoitukset 
ja määräykset tai ainakin suositukset kasvojen osittaisesta peittämisestä 
ovat luoneet etäisyyttä, jonka vaikutusta ei osannut täysin aavistaa ennen 
sen kokemista.    
 

Raamattu puhuu paljon kasvoista. 
Omia kasvojaankin on mahdollista 
katsoa. Raamatun kirjoittamisen 
aikoihin ei ollut valokuvaustekniikkaa, 
mutta omiin kasvoihin saattoi 
tutustua katsomalla niitä jostakin 
heijastavasta pinnasta, esimerkiksi 
vesiastiasta tai metallista hiotusta 
peilistä. Jaakobin kirjeessä tämä 
mahdollisuus mainitaan lähinnä 
varoittavana esimerkkinä: ihminen, 
joka katselee kuvastimesta 
kasvojaan, kylläkin tarkastelee 
itseään mutta poistuttuaan unohtaa 
saman tien, millainen on (Jaak. 1:23-
24). Sitä paitsi tiedämme, että 
ihminen ei näe itseään kuvastimesta 

samalla tavoin kuin toiset hänet näkevät, vaan – peilikuvana.    

Uudessa testamentissa kuvastinta tarkoittava kreikan kielen sana esiintyy 
edellä mainitun Jaakobin kirjeen kohdan lisäksi jakeissa  
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1. Kor. 13:12 ja 2 Kor. 3:18. Näistä jakeista edellisestä on peräisin tämän 
kirjoituksen otsikko: ”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin 
arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin.” Tämä 
raamatunjae on yksi tunnetuimmista. Se jatkuu: ”Nyt tietoni on vielä 
vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut 
täydellisesti tuntee”. Ja seuraava jae huipentaa koko luvun 
rakkausteeman: ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta 
suurin niistä on rakkaus.”  

Kasvojen kaipuun ongelma ei ratkea 
peilin avulla, vaikka siihen useinkin 
katsoisi. Tarvitsemme toisiamme, 
toistemme kasvoja. Siitä seikasta, että 
peiliin katsova näkee todellisuutta 
eräällä tavalla vääristävän 
peilikuvansa, voi itsetuntemuksen 
teemaa halutessaan kehitellä 
pitemmälle. Muiden ihmisestä 
tekemien havaintojen kuunteleminen 
lisää hänen itsetuntemustaan.  Edellä 

lainatun raamatunkohdan mukaan Jumala tuntee ihmisen täydellisesti. 
Raamatun opetusta ihmisestä ja hänen asemastaan Jumalan edessä 
kannattaa kuunnella. Kun heprean kielen käytännössä puhutaan Jumalan 
edessä olemisesta, asia ilmaistaan sanomalla, että ollaan Jumalan 
kasvojen edessä. Herra, Israelin Jumala – Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
Jumala – ilmaisee itseään henkilökohtaisen suhteen kautta omiinsa. 
Jumala haluaa täydellisesti tuntemaansa ihmiseen rakkauteensa 
pohjautuvan yhteyden.  

Mielessäni on vuosikymmenien takaa muistikuva pienestä lapsesta 
laulamassa tuttua sanomaa tähän tapaan. Kun Jeesus kohtasi ihmisen, 
hän samalla tarkoitti näin: ”Sä arvokas oot, sä osaat ja voit, mä 
tuollaisna rakastan sua.” Lasten ja imeväisten suusta kuullaan  
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totuus. Vaikka totuus on meillä tiedossa, se voi päästä unohtumaan niin 
kuin omat kasvot Jaakobin kirjeen mukaan. Seurakuntayhteisön 
kokoontumisia tarvitaan muun muassa sen muistuttamiseen, mitä 
Jumala sanassaan lupaa. Lapsen esittämä laulu heijastaa jotakin, joka 
ulottuu vielä syvemmälle kuin lähimmäisen kaipuumme: se ilmentää 
Jumalan rakkauteen kohdistuvaa janoa ja sen tyydyttymistä Kristuksessa. 

  

Herran siunauksessa pyydetään Herraa kirkastamaan meille kasvonsa. 
Edellä mainittua 2. Korinttolaiskirjeen jaetta voi valmistella edeltävällä 
jakeella (2. Kor. 3:17-18): ”Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä 
on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, 
kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.”   

Nykyisissä poikkeusoloissa seurakuntayhteisönkin kokoontumiset ovat 
rajoitteiden alaisia. Tämä ei poista Hengen luomaa yhteyttä eikä sitä 
vapautta, joka sanan mukaan on siellä, missä Herran henki on. Silti 
odotamme hartaasti aikaa, jolloin voimme käytännössäkin paremmin 
kohdata toisiamme kasvoista kasvoihin.  

Kari Ylinen 
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Omaa ja toisten persoonallista toimintatapaa meidän tulisi oppia 

ymmärtämään ja kunnioittamaan. Jumala on antanut jokaiselle 

luonnonlahjoja, joita ihminen voi tietyiltä osin kehittää. Raamatun 

mukaan Jumala on antanut seurakunnan käyttöön myös erilaisia 

armolahjoja, jotka meidän tulisi tunnistaa. 

 

Yhteisöjen toiminta edellyttää aina jonkinlaisen arvohierarkian 

tunnustamista. Arvot ilmenevät ihmisten valinnoissa ja toimivat 

valintojen kriteereinä erilaisten tarpeiden ja halujen kesken. Arvojen 

sisäistäminen merkitsee sitoutumista, joka ohjaa ihmisen 

käyttäytymistä. Arvoihin sitoutunut ihminen toimii tarvittaessa vastoin 

omaa välitöntä haluaan.  

Osaammeko tunnistaa ne arvot ja asiat, jotka tukevat omaa hengellistä 

kasvuamme ja vaikuttavat päätöksiimme. Antakaa Jumalan muuttaa 

mielenne. Jumalan suunnitelmaan kuuluu vaikuttaa siihen, miten 

määrittelemme henkilökohtaiset arvomme, minkälaiseen 

tärkeysjärjestykseen asetamme ne ja miten elämme niitä todeksi.  

Arvomme eivät ole muuttumattomia. Elämä voi kuljettaa meitä erilaisiin 

ympäristöihin, joissa suositaan erilaisia arvoja. Joskus erilaisten arvojen 

yhteentörmäys on hallittavissa. Toisinaan taas ristiriidat ovat niin suuria, 

että on paras siirtyä muualle.     Jatkuu sivulla 17 
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            KATULÄHETYKSEN KESÄPÄIVÄT  

              TURUSSA 23.-25.7.2021 SINAPIN      

      LEIRIKESKUKSESSA KAKSKERRASSA

Sinapintie 74, 20960 Turku  

Matt. 24:45 ”Kuka siis on se uskollinen ja 

                            ymmärtäväinen palvelija” 

 

 

Katulähetysliiton sääntömääräinen vuosikokous 

la 24.7.2021 klo 12.15 Sinapin leirikeskus, Turku 

Käsitellään sääntömääräiset asiat  

Muistathan äänestysvaltakirjat 
Messussa Kakskerran kirkossa sunnuntaina 25.7.2021 klo 10 

katulähetystyöhön siunattavia pyydetään ilmoittautumaan  

ti 20.7.2021 mennessä info@turunkatulähetys.fi 

 
Katulähetyspäivien järjestäjät: Turun Katulähetys ry,  

Suomen Katulähetysliitto ja Turun Martinseurakunta                
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KATULÄHETYKSEN VALTAKUNNALLISET  

KESÄPÄIVÄT TURUSSA 23.-25.7.2021 

SINAPIN LEIRIKESKUS, Sinapintie 74, 20960 Turku 

TERVETULOA Turun saaristoon Kakskertaan. Saaret salmien sylissä. Kesällä 

ilmojen ollessa parhaimmillaan Sinapin leirikeskuksessa, josta aukeaa kaunis 

näköala Vapparnin aukolle. 

Matt. 24:45  ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija” 

 

PERJANTAI 23.7.2021

13.00    Soppatykkitapahtuma yhdessä Martin srk kanssa   

 ulkona Kaasukellon aukiolla, Purserinkatu 39  

 soppatykki, laulua Juhani Kärkkäinen 

 Martin srk pastori Liisa Kuusela ja diakonit 

15.30    Seminaariosio Martinkirkossa, luennoitsija  

 Kansan Raamattuseuran Olli Seppänen 

 "Jumalan käsi Suomen yllä"  

18.00  Ilmoittautuminen Sinapin leirikeskuksessa,  

 Kakskerta, Sinapintie 74 

 • Huonevaraukset Sinapin leirikeskuksessa 

18.30  Päivien avaus ja tervehdykset Sinapin leirikeskuksessa  

 • Turun katulähetyksen puheenjohtaja Ilkka Räisänen 

 • Suomen Katulähetysliiton puheenjohtaja Pekka Arposuo 

 • Paikallisseurakunnan Turun Martinseurakunnan   
 pastori Liisa Kuusela 

14  



19.00  Iltapala ja huoneisiin majoittuminen 

19.30  Sanan ja rukouksen ilta  

Martinseurakunnan pappi Liisa Kuusela 

• Illassa mukana: Katukööri 

 - todistuspuheenvuorot 

- musiikkiesitys Juhani Kärkkäinen laulu ja Jukka Saarinen 

haitari 

 - yhteislaulua 

• Tilaisuuden jälkeen rukouspalvelijat paikalla; 

mahdollisuus rukoilla yhdessä tai pyytää esirukousta 

21.00  Sauna 

 

LAUANTAI 24.7.2021  

8.00  AAMUPALA 

9.00               Raamattutunti Ps. 73:27  

Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, 

                      vankilapastori Tapio Pastila 

 - osallistujien todistuspuheenvuorot (Pertti Berg) 

11.30  Lounas 

12.15 Suomen Katulähetysliitto ry:n vuosikokous  

Kahvit, kun kokous loppuu 

14.00  Raamatun lukua ja pienryhmätyöskentelyä (Matteus 24) 

•juontajana Ilkka Räisänen 

15.15            Tervehdykset eri paikkakunnilta 

   16.30            Päivällinen 

  18.00            Sanan ja rukouksen ilta Sinapin leirikeskuksessa 

                      Mikko Laurén ja Matti Nieminen 

19.30 Pienryhmien tulosten purku, Ilkka Räisänen 
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SUNNUNTAI 25.7.2021 

8.00  AAMUPALA 

9.30 Kakskerran kirkon esittely 

10.00  JUHLAMESSU KAKSKERRAN KIRKOSSA 

Liturgi Martin seurakunnasta 

Saarna diakoniajohtaja Petri Laitinen 

Katulähetystyön vapaaehtoisten työhön siunaaminen 

12.00 Lounas Sinapin leirikeskuksessa 

13.00  Päätösjuhla Sinapin leirikeskuksessa 

Katulähetysliiton puheenjohtaja Pekka Arposuo 

Turun katulähetys Ilkka Räisänen 

• Katulähetystyöhön siunattujen kukitus 

• Päätöshartaus (Petri Laitinen) 

- katulähetysstandaarien luovutus 

- juhlakansion luovutus 

• Päätösvirsi 600 

14.00 Lähtökahvit, siunattua kotimatkaa 

 

 

 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN JA MAJOITUSVARAUKSET 
sähköposti info@turunkatulahetys.fi su 18.7.2021 mennessä 

Ilmoittakaa erityisruokavaliot ja muut mahdolliset toiveet. 

Tiedustelut gsm 040 757 0715 Ilkka Räisänen tai  

gsm 040 054 6413 Pertti Berg Turun Katulähetys ry 

HINNAT Osallistuminen, ruoka ja majoitus 100€ 

osallistuminen ja ruokailut 40€ (la 25€ su 15€). 

Laita viesti maksuista maksulomakkeen viestikenttään 

Maksu Turun Katulähetyksen tilille FI35 57115820006953 

 

16   



Joissain tapauksissa olosuhteita voidaan muuttaa. On myös tilanteita, 

jolloin meidän on muutettava omia arvojamme. Jumala tarjoaa meille 

loputtoman anteeksiantamuksen. Sen ymmärtämisen avulla pääsemme 

monien meitä raastavien asioiden yli. Oman syyllisyyden ja 

vajavaisuuden tunnustamisesta voi seurata toisten ihmisten hyväksyntä, 

armollisuus, usko Jumalan hyvyyteen ja uuden alun mahdollisuuteen. 

Room 12:18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa 

kaikkien ihmisten kanssa. 

Osa Raamatun jakeista kannustaa viisauteen ja menestykseen. Toiset 

osoittavat, että nöyryys ja palveleminen ovat avaimia Jumalan 

mukaiseen elämään. Raamatun mukaan todellinen vapaus vapauttaa 

meidät seuraamaan Kristusta, ei juoksemaan omien mielihalujemme 

mukaan. Jumala on valmis johdattamaan ja rohkaisemaan sinua ja 

auttamaan sinua löytämään ne hyvät teot, jotka Hän on edeltä 

valmistanut sinua varten.  

 

Jumala haluaa sanansa kautta muuttaa asenteitamme. Kun 

asenteemme on myönteinen ja kasvua tukeva, mieli avautuu ja 

edistyminen pääsee alkuun. Kielteinen tukahduttaa kasvun. 

Asenteitamme muokkaavat ympäristö ja yhteisö, sanallinen ilmaisu eli 
mitä me kuulemme, hyväksytyksi tuleminen eli miltä minusta tuntuu. 
Ihmiset asennoituvat luonnostaan eri tavalla asioihin: 
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kiitollinen asenne, toiminnallinen asenne, myötätunnon asenne, 

anteeksiantamuksen asenne. Annammeko Jumalan muuttaa mielemme. 

Fil 2:5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,  

Kristillisinä arvoina pidetään: vapaus, rehellisyys, avoimuus, toisten 

kunnioittaminen, Pyhän 

kunnioitus, vastuullisuus, 

oikeudenmukaisuus, 

totuudellisuus, kohtuullisuus, 

huolehtiminen ja toisten 

auttaminen. 

Raamattu ja kymmenen käskyn 

lait (2. Moos. 20) luovat 

perustan kristillisille arvoille. 

Monikohan onnistuu elämään 

niiden mukaan. Jeesuksen 

eettisen opetuksen ydin on 

kirjattu vuorisaarnaan (Matt. 5-

7), kultaiseen sääntöön Matt. 7:12 ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten 

tekevän teille, tehkää te heille.” sekä rakkauden kaksoiskäskyyn (Matt 

22:35-40). Vuorisaarna painottaa ulkoisesti havaittavien tekojen sijasta 

sisäistä motivaatiota mutta korostaa, ettei se tarkoita lakien 

kumoamista. Jeesus kehottaa luottamaan Jumalan huolenpitoon ja 

korostaa vastavuoroisuutta ihmissuhteissa; ihmiselle annetaan samalla 

mitalla kuin hän itse antaa muille. Sananlaskut: 27:19 Niinkuin kasvot 

kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. (Matt. 22:37 

- 39)”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 

mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on 

tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin  

itseäsi.”                                                                     Ilkka Räisänen                                                                                                      
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Varjele ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa. 
Rakkaat kanssakulkijat, Katulähetyksen ystävät, Kristuksen Jeesuksen 
omat! Armo ja Rauha teille! Taivaan Isämme suosio tulkoon vuoteen 
2021 runsaana. 
Laulun sanoilla on hyvä alkaa: 
"Jeesuksein elää, siksi tahdon elää. Jeesuksein elää, siksi turvass' oon. 
Mä tiedän varmasti Hän mua johtaa. Kannattaa elää sillä Hän minua 
rakastaa. En elä enää minä, vaan Kristus minussa." 
Elämme mielenkiintoista aikaa; uskallatko ajatella, että sinut on luotu 
tätä aikaa varten elämään, jossa voit olla kirkastamassa Kristusta, olla 
valona ja suolana. 
 Päivi Fagerström ja Kalle 
Tämä pimenevä aikakausi 
näyttää synkältä monella 
tavalla.  Kun katsomme 
luonnollisilla silmillä, ulospäin 
näyttää, että olemme 
umpikujassa. Siksi on hyvä 
tarttua Jumalan sanan 
lupauksiin esim. 1. Piet. 2:9-
10: ”Mutta te olette valittu 
suku, kuninkaallinen papisto, 
pyhä heimo, omaisuuskansa 
julistaaksenne sen jaloja 
tekoja, joka on kutsunut teidät 
ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa mutta nyt 
olette Jumalan kanssa Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet 
armahdettuja mutta nyt olette armahdetut”  

Muistamme myös, mitä syntiinlankeemus sai aikaan – eron Jumalasta. 
Meistä tuli orpoja lapsia ilman Jumalan Isän läsnäoloa. Onneksi Isä 
Jumala lähetti sovittamaan Poikansa Jeesuksen, jotta meillä on 
etuoikeus tulla sovitetuksi Ristin työn kautta. 
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Ymmärrämme, miten taivaan Isän sydän tuli murheelliseksi 
tottelemattomuuden tähden – hyvän- ja pahantiedon puun houkutus 
otti kipinää. Käärmeen viettelys sai sijaa ihmismielessä –  sydän antautui 
tottelemaan vierasta ääntä; tuli syytökset toisiaan kohtaan. 
Sama on tänä päivänäkin: vievätkö maailman uutiskohteet ym. 
kiinnostukseni? Silmien ja korvien houkutukset ottavat valtaa 
sydämissämme. Siis millä ruokimme sydäntämme, mistä otamme 

ravintoa. Luuk 6:43-45 
huomautetaan: ”sillä 
jokainen puu tunnetaan 
hedelmistään”.   
Gal. 5:22 Hengen 
hedelmät – siinä tulee 
esille Jeesuksen 
luonteenpiirteet, joissa 
meillä on varaa kasvaa, 
ja siksi tarvitaan 

Jumalan runsasta armoa jatkuvasti. Muistamme: ellei rakkaus ole 
mukana ilossa ym. hedelmissä, niin se ei ole aitoa Hengen hedelmää. 
Siksi omaa pyhityselämää on tarpeen tarkastella, jolloin sydämestämme 
tulee helposti maailman uutis-, tiedon-, viisauden epäjumalien 
kaatopaikka. Samalla sydän antaa sielulle väärää infoa: ylpeys, 
välinpitämättömyys palvella Herraamme Jeesusta. Puhumattakaan, 
miten näemme lähimmäisemme, joka on hädässä tässä ajassa. Yks kaks 
huomaamme: Pyhä Henki ei saa meitä kiinnostumaan Sanan totuudesta 
ja niin mielemme harhailee helposti näkyvissä asioissa. Tällöin 
sielunelämä, tunne, tahto ja mieli on orjuutettu pelon sekaisiin 
tunnelmiin. 
Parasta meille on, kun olemme uudestisyntyneet Kristuksessa, tulla 
puhdistusalttarille päivittäin ja tehdä parannus katuen omia 
syntejämme, jotta voimme puhdistaa matkapölyt Jeesuksen     
veressä. Otamme huomioon tämän: kun syntiinlankeemus    
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(1 Moos. 2:16-17, 3:1-13) toi eron Jumalasta, Aatamista ja Eevasta tuli 
orpoja häpeän ja pelon 
valtaamia. 
Kalle, Juhani ja Taisto 
Halonen 
Muistakaamme myös, että 
meillä on YHTEINEN 
Taivaallinen Isä Jumala. Hän 
haluaa, että hänen lapsensa 
ovat yhtä keskenään. Jeesus 
kuvaa myös suhdetta omaa 
Isäänsä, jonka lähettämänä 
hän oli maan päällä. Jeesus ei 
halunnut tehdä mitään, ellei 
ensin ollut seurustellut Isänsä 
kanssa (rukouksessa). 
Viihdymmekö rukouksessa 
etsien Jumala-suhdetta, kun 
tulee ongelmia omaan 
elämään tai lähimmäisten elämään? 
Siksi jokaisen Jeesuksen oman on opeteltava löytämään aikaa oman Isä-
suhteen kanssa. Siis ajattele mitä ajattelet mutta mieti tarkkaan, mitä 
tuot suustasi ulos. 
Nähkäämme Jumalan lupaukset pysyä ensi rakkaudessa Ilm. 2:4. Lapsen 
kaltaisuus häviää helposti. 1.Piet.1:3-9 puhutaan uskon päämäärästä. 
Hepr.10:22-25. Pidetään yhteyttä vaikeinakin aikoina Jaak.5:7-11. 
Tarvitsemme kärsivällisyyttä ja nöyryyttä odottaessamme Herramme 
tuloa. 
Muistetaan Ef. 1:11-12: valitsin sinut, kun suunnittelin luomakuntaani, 
sinä olet Kristuksen perintöosa.  
Tahdon olla näillä sanoilla siunaamassa tänäkin vuonna 
Katulähetystyötä, koska myös tämä työ on syntynyt Isä Jumalan 
sydämeltä.     
                                                           Kalle Vihonen                  
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AJATUKSIA TUHLAAJAISÄSTÄ 
 

Muistan omasta varhaisesta elämästäni, kuinka olisin halunnut katsoa 
tv:stä piirrettyjä. Pappani eli isoisäni ei kuitenkaan suostunut; hän halusi 
katsoa sen sijaan joitain sotaelokuvia. Se oli oikea ”tahtojen taistelu”. Te 
voitte kuvitella pienen pojan kiukun, kun keittiön lattialla poljin jalkaani 
tulisesti papalle ja sanoin: ”Jos ei kanavat pian vaihdu, niin alkaa ovet 
paukkumaan”. Kanavat eivät vaihtuneet, mutta eivät myöskään ovet 
alkaneet paukkua. –  Ystäväni, uskon, että jotain särkyi lisää, joka 
sisälläni on vieläkin kesken, kuva isästä. Ja minulla on ollut pitkä tie 
sydämestäni uskoa, että myös Taivaallinen Isä antaa muutakin kuin 
uhkauksia vitsasta! 
 
Jeesus, joka todella tunsi Isän, kertoi meille vertauksen tuhlaajaisästä 
(Luukas 15). Vertaus alkaa nuoremman pojan röyhkeällä pyynnöllä (hän 
ei tosin pyytänyt katsoa Pätkistä): ”Isä anna”, jonka jälkeen luemme: ”Ja 
niin Hän jakoi heille omaisuutensa.”  

 
Isä on siis ensinnäkin Antaja. Vertaus kertoo meille, että Hän antaa 
muutakin kuin taloutta. Gary Chapman opettaa ”rakkauden viidestä 
kielestä”, jotka mielestäni olisi kaikkien meidän hyödyllistä opiskella ja 
soveltaa. Kysymys nimittäin on, miten käytännössä ilmaisemme 
toisillemme ja otamme vastaan rakkautta. 
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Niinpä Isä kaipaa laatuaikaa ja yhteyttä kumpaankin poikaansa, Hän 

käyttää todella rakkaudellisia sanoja, Hän syleilee ja suutelee, ja vielä 

Hänen palvelijansa palvelevat! Näin siis Jumala rakastaa kaikilla 

rakkauden kielillä meitäkin! 

 
Yksi kallein lahja, jonka puolesta Jeesus kuoli ristillä, on vapaa tahto. 
Itsekin usein toivoisi, ettei tarvitsisi tyriä. Kuitenkin meitä on maapallolla 
nytkin parhaillaan miljardeja enemmän ja vähemmän vapaan tahdon 
omaavia, mutta lopulta maailman historiassa Herran Sana varmasti 
toteutuu! Hän on niin suuri. Isä olisi voinut tässä vertauksessakin 
ankaruudella ja auktoriteettinsa nojalla palauttaa poikansa ruotuun, 
vaan minkä kärsimyksen ja tuskaisen rakkauden tien Pojassaan aina 
ristille saakka Hän valitsikaan! Näin myös sinun tapauksessasi! 
 
Niinpä tuhlaajapoika ei tuhlannut ainoastaan osaa, vaan kaiken. Sitten 
tuli nälänhätä! Sinä aikana Isä odotti ja luotti koko ajan poikaansa, vaikka 
tämä tuskin oli Hänen luottamuksensa arvoinen. Siellä pohjalla pojan 
mielessä syntyi loistoidea. Hän hyvittäisi pikkuhiljaa osamaksulla sen 
kaiken, mitä oli tuhlannut. Ystäväni, mikä motivaatio on nyt 
antamisessa?  Tosiasiassa tämä on puhdasta kaupankäyntiä. Poika ei 
ymmärtänyt, että rikkoutunutta Isän sydäntä ei omin ansioin paranneta, 
eikä Hänen rakkauttaan ja huolenpitoaan voi rahalla ostaa – ne eivät ole 
myynnissä!  

                     
23

Isän sydämestä lisää kertoo, että pojan nälkä, onttous ja sisäinen tyhjyys 
sekä olosuhteet ja vaikeudet ajoivat poikaa kotiin, ei suoranainen Isältä 
tullut pakko! Kun poika vihdoin palaa, opimme lisää Isästä: Hän ei ole 
pelkästään Antaja vaan Hän myös rakastaa juhlia, kun Hänen lapsensa 
palaavat Hänen yhteyteensä. Muistat kuitenkin ehkä vanhemman veljen 
epäluulon: ”Mitkä bileet täällä on?” - ne ovat Isän Bileet!” Maailman 
ihmisen mielestä uskonto on maailman tylsintä, ja siinä he ovat täysin 
oikeassa. Pitää erottaa ”elävä usko” seikkailuineen uskonnollisuudesta.   

  
 
Vielä yksi tärkeä pointti: tulemme haisevissa rääsyissä, emmekä kykene 
niitä todellakaan itse vaihtamaan. Isän juhliin taas ei niiden kanssa voi 
mennä, ne pitää vaihdattaman. Niinpä vertaa tuoksua sikolätin hajuun. 
Silloin ei ollut suihkuja, mutta kyllä käytettiin runsaasti hajusteita (tämä 
seikka selittää, miksi tuoksuvista aineista puhutaan korkeassa veisussa). 
Meidät siis puetaan ”Kristuksen kokemuksellisen tuntemisen tuoksuun”. 
Näihin uusiin vaatteisiin sisältyy myös ”edeltä valmistetut hyvät teot”.  
 
Olkaa Siunatut Jeesuksen Nimessä. Mikko Laine 
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Olen ilokseni saanut työskennellä vapaaehtoistyöntekijänä 
Katulähetyksen kirpputorilla muutaman kuukauden. Meitä on täällä 
mukava joukko vapaaehtoisia ja työllistettyjä. Olemme paikalla eri 
päivinä eri kokoonpanoissa. Olen viihtynyt hyvin mukavien työtoverien 
ansiosta. Työhön minut on perehdyttänyt Tuula ja kyselenkin nyt häneltä 
vähän kirpputorin vaiheista ja nykypäivästä. 

Kauanko olet työskennellyt kirpputorilla ja miten päädyit tänne? 

Aloitin kirpputorilla toukokuussa 2015. Olin jäänyt eläkkeelle kesällä 
2014 ja syksyllä alkanut käydä Katulähetyksen Raamattupiirissä ja olin 
vuodenvaihteesta mukana myös Kotikirkossa vapaaehtoisena.  Minulta 
kysyttiin, josko voisin tulla kirpputorille, siellä kun tarvittaisiin tiistaisin 
apua. Lupasin ainakin yrittää ja siitä se sitten lähti. 

 
Sen kesän olin yksin ja aika paljon kävi Suomeen sinä vuonna tulleita 
maahanmuuttajia asiakkaina. Kesä oli muistaakseni aika hiljainen. 
Tavaraa tuli tasaisesti lahjoituksina. Aika paljon kävi vakioasiakkaita, 
jotka tulivat tutuiksi. Loppukesästä turistit löysivät kirpputorimme. 
Muistan yhdenkin perheen, joka tuli Australiasta asti. Heitä kiinnostivat 
suomalaiset tuotteet - mitä vanhempi, sen parempi. Viime kesänähän 
turisteja ei ole ollut. Syksyllä opiskelijat kävivät etsimässä astioita ja 
muitakin keittiövälineitä.                    
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Syksystä lähtien sainkin hyviä työtovereita, joten yksin ei ole tarvinnut 
olla juurikaan. Työyhteisömme on vuosien aikana tullut läheiseksi. 

Onko toiminta muuttunut vuosien varrella? Entä miten korona on 
vaikuttanut? 

Tullessani kirpparille, oli vielä paljon lasten vaatteita ja muitakin 
lastentarvikkeita myynnissä. Kysyntä kuitenkin hiipui lähes täysin ja 
päätimmekin, ettei kannata muutenkin pientä myyntitilaa käyttää 
lastenvaatteiden esillepanoon. Turusta löytyy kirpputoreja, jotka 
keskittyvät pelkästään lastentarvikkeisiin. Myös nettikirpputoreilta 
ostetaan paljon lapsille. Alkuun maksutapana oli vain käteinen. Nyt 
muutaman vuoden on ollut käytössä korttimaksulaite, joka tuntuu 
tulevan koko ajan tarpeellisemmaksi varsinkin nyt koronan aikana. 
Koronan tähden kirpputori oli myös suljettuna huhti-toukokuussa 2020. 
Näyttää siltä, että korona vaikuttaa myös asiakkaitten määrään. Ihmisiä 
on vähemmän liikkeellä. Toisaalta tavara- ja vaatelahjoituksia on paljon. 
Syynä tähän lienee myös korona. On ollut aikaa siivota kotona kaappeja 
ja luopua ylimääräisestä tavarasta. 

Millaista tavaraa kirpputorilla on tarjolla? 

 

Saamme olla kiitollisia niistä ihmisistä, jotka ovat nähneet suuren vaivan 

lahjoittaessaan siistiä ja puhdasta, välillä täysin  

käyttämätöntäkin tavaraa kirpputorillemme. Pääsääntöisesti tulee  
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vaatetavaraa. Meillä on ollut kampanjaviikkoja, jolloin on saanut ostaa 

sesonkivaatteita tosi edullisesti. Valitettavasti korona estää näiden 

tempausten järjestämisen vielä toistaiseksi. Astioita, kodin tekstiilejä ja 

koriste-esineitä tulee myös aika paljon. Kirjojen kanssa joudumme 

tilanpuutteen ja vähäisen kysynnän vuoksi käyttämään valikointia. Otamme 

myyntiin pääasiassa klassikoita ja hengellistä kirjallisuutta. Puikkopiiri 

ahkeroi ja saammekin myyntiin villasukkia, lapasia ja myssyjä.  

Haluan tässä erityisesti mainita Marja Bergin kierrätysmateriaalista 
tekemät kauniit tilkkutäkit ja tyynyt. Ne tulivat jossain vaiheessa myyntiin 
ja ovat olleet todella suosittuja. Työmäärään ja näyttävyyteensä nähden 
hinta on ollut varsin kohtuullinen. 
Kaikki lahjoitettu vaate ei päädy myytäväksi. Katulähetys myös jakaa 
vaatetta tarvitseville.  

Kiitän Tuulaa haastattelusta ja lisään vielä terveiset, joihin me kirpputorilla 
ahertavat kaikki yhdymme: 

Kiitos lahjoituksista. Otamme niitä ilomielin vastaan. 
Tervetuloa myös ostoksille. Ostaessasi kierrätettyä tavaraa ja vaatetta teet 
ympäristölle hyvää ja 
samalla tuet 
Katulähetystyötä. 

Kirpputori on auki ma-pe 
klo 11.00-17.00 
Läntinen Pitkäkatu 8 
Tervetuloa!                                                                               

Tuula Kauppinen 
Anita Laine 

2.Kor.9:7-8 Antakoon 
kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä 
iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille 
ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea 
riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää.                                                                    
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