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Saarnaaja: 

3:1 Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. 

Saarn. 1:9 Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, 

sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. 

 

 

 
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. 

4. Rauhanmajan myynnistä saatujen rahojen uudelleen järjestely. 

TERVETULOA!   HALLITUS 
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Turun Katulähetys elää ajassa historiaa unohtamatta 

Turun Katulähetyksen 76 vuoden aikana on eletty monenlaisia aikoja 

ja on ollut monenlaista toimintaa. Monet ihmiset ovat toteuttaneet 

Jumalan kutsumusta ja johdatusta toimimalla Turun 

Katulähetyksessä niillä voimavaroilla, joita on ollut kunakin aikana 

käytössä. Yhdistys, joka ei tunne omaa historiaansa ei ehkä osaa 

suuntautua tulevaisuuteenkaan. ”Jes. 43:19 Katso, minä teen uutta; 

nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa?” 

 

”Apt: 5:20 "Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle 

kaikki tämän elämän sanat.” Vähäinen joukko koki keväällä 1945 

tarvetta puuttua ympärillään esiintyvään hätään. Katulähetystyö 

käynnistyi Turun seurakunnallisena katulähetystyönä, josta vastasi 

Turun evankelisluterilaiset seurakunnat. Toiminta alkoi 

evankeliointikokouksina. 

Hyvin nopeasti työhön tuli 

mukaan vähäosaisten 

avustaminen. 

Katulähetyksen väki näki 

tarpeelliseksi aloittaa 

myös yömajatoiminnan. 

Evankelisluterilaisten 

seurakuntien 

Diakoniakeskus perustettiin 1954. Katulähetystyöstä tuli perustetun 

Diakoniakeskuksen alaista toiminta. Toiminta oli vapaaehtoisille 

samoin kuin palkkatuetuillekin ennen kaikkea kutsumustyötä, jossa 

evankeliumin synnyttämä rakkaus lähimmäiseen motivoi enemmän 

kuin mahdollinen korvaus. 

”Jes: 4:6 ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja 

suojaamassa rajuilmalta ja sateelta.” 1960-1970 luvuilla 

yömajatoimintaa laajennettiin. Vankiloissa alettiin pitää 

raamattupiirejä, ja muutaman kerran vuodessa katulähetys alkoi 

pitää vankilajumalanpalveluksia, joissa palveli myös kitarakuoro. 

Katulähetyksen toimintaan tuli mukaan alkoholistiperheiden äideille 

tarkoitettu äitipiiri. Kotikirkko oli kadun kansalle suunnattu 

jumalanpalvelus, jossa oli aluksi tarjolla Jumalan sanaa ja laulua ja 

lopuksi tarjoilua. Kodittomille pidettiin joulujuhlat. Leireillä tarjottiin 

miehille kiireetön ympäristö pysähtyä pohtimaan omaa elämäänsä ja 

sen ongelmia. Oli myös monipuolista musiikkitoimintaa. 

Yömajatoiminta laajeni ja paikkaa vaihdettiin sitä mukaa, kun 

kulloisetkin tilat kävivät pieniksi. Uutena työmuotona tuli nuorisotyö.  

”Ps. 61:5 Suo minun asua sinun majassasi iankaikkisesti, turvautua 

sinun siipiesi suojaan.” Turun Katulähetyksen ystävät ry muutti 

nimensä 1984 Turun Katulähetys ry:ksi, joka ei ollut enää pelkkä 

kannatusyhdistys, vaan täysivaltainen toimija, joka otti vastuun 

katulähetyskodeista.  Katulähetystyön organisoituminen oman 

yhdistyksensä alaiseksi 

muutti myös suhdetta 

diakoniakeskukseen. 

Yhteistyö oli laajaa, 

mm. yhteiset leirit, 

ulkoilmatilaisuudet ja 

kotikirkot. 

Yömajatoiminta 

muuttui kohti 

hoitokotitoimintaa. Nuutinkoti siunattiin käyttöönsä 21.10.1985 ja 

Tapulikoti 3.4.1986. Katulähetys ry solmi Turun kaupungin kanssa 

ostopalvelusopimuksen hoitokotien palvelujen tuottamisesta.  

  

 Katulähetyksen julistusta Turun torilla  
  Nuutinkoti  
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Hoitokotien asukkaille järjestettiin erilaista vapaa-ajan toimintaa 

1980-luvun puolivälistä lähtien. Toiminta oli mm. urheilukilpailuissa, 

näyttelyissä, mattopyykillä ja marjastamassa käymistä. Vuonna 

1987 hankittiin meriläismallinen Lorvi-vene, jota käytettiin mm. 

kalareissujen järjestämiseen. Asumispalvelut laajenivat myös 

tukiasunnoilla. 

Katulähetyksen oma 

jäsenlehti aloitti 

ilmestymisensä 1980-

luvulla. Ruissalon 

kylpylässä pidettiin 

hartaustilaisuuksia. 

”Apt: 1:13 Ja kun he 

olivat tulleet 

kaupunkiin, menivät 

he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat.” Naisten 

hoitokoti Tapulikodin toiminta lopetettiin 1990-luvulla ja 

Nuutinkodin toiminta lopetettiin 2011 toukokuun lopussa Turun 

kaupungin 

kilpailutettua 

päihdehuollon 

asumispalvelut. 

Turun Katulähetys 

oli toiminut 

useissa paikoissa. 

Toiminnan 

vakiinnuttamiseksi 

päätettiin hankkia 

omat toimitilat. Toimitiloiksi valikoitui entinen matkustajakoti 

Läntinen Pitkäkatu 8:ssa. Paikka kunnostettiin katulähetyksen 

tarpeisiin sopivaksi ja sai nimekseen Yläsali.

 Liedosta hankittiin myös majoitustilaksi Rauhanmaja. Se jouduttiin 

kuitenkin myymään, koska voimavaroja sen hoitamiseen ei Turun 

Katulähetyksellä riittänyt.  

”Ps: 25:4 Herra, neuvo 

minulle tiesi, opeta 

minulle polkusi.” Turun 

Katulähetyksen 

toimintahistoria on 

täynnä Jumalan 

huolenpidon osoitusta. 

Katulähetystyö on 

elänyt aikansa hermolla 

muuttuen ja sopeutuen 

kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin. Tällä kertaa on nykyisten 

Katulähetyksen vapaaehtoisten vuoro viedä Katulähetyksen 

toimintaa eteenpäin. Johdattakoon Jumala meitäkin Hänen mielensä 

mukaiseen toimintaan. ”Sananlaskut: 10:29 Herran johdatus on 

nuhteettoman turva, mutta väärintekijäin turmio.” Olkoon niin 

edelleen, että diakonia mahdollistaa evankeliumin julistamisen ja 

evankeliumi auttaa meitä toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. 

Katulähetys haluaa asettua tänäkin aikana tukemaan ihmisiä ja 

välittää ihmisille viestin toivosta, rakkaudesta ja Jumalan 

muuttavasta armosta, joka voi kohdata jokaisen, joka avautuu sille.  

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

kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette 

koskaan lankea;” Monet vapaaehtoiset kokevat Katulähetystyön 

Jumalan kutsumuksena. Vapaaehtoiset tukevat toimintaa rukouksin 

ja varoja uhraten. Monet vapaaehtoiset antavat arvokkaan 

työpanoksensa toiminnan ylläpitämiseksi. Useat vapaaehtoiset ovat 

aivan uskomattoman motivoituneita katulähetystyöhön.   

  Katulähetyksen toimitilat  
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Toiminta on tänäkin päivänä moninaista Jumalan sanan eteenpäin 

viemistä ja lähimmäisten auttamista. ”Rom. 10:14 Mutta kuinka he 

huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat 

uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, 

ellei ole julistajaa?” 

Moninaiseen toimintaan 

löytyy henkilöitä, jotka 

laittavat itsensä likoon.  

”2.Kor. 8:20 Näin me 

teemme, ettei kukaan pääsisi 

moittimaan meitä mistään, 

mikä koskee tätä runsasta 

avustusta, joka on meidän 

toimitettavanamme.” Elintarvikkeet haetaan aamulla aikaisin. 

Lajitellaan ja jaetaan asiakkaille hyvällä mielellä. Pienistäkin 

käytännön asioista ja tarvikkeista huolehditaan. Monet 

viranomaisten vaatimat paperityötkin tulevat tehdyksi. 

Rahaliikenteen hoitokin on 

onnistunut. Kirjanpidon hoitaa 

tilitoimisto. Vapaaehtoiset saavat 

ruokaa, ja asiakkaille tarjotaan 

lämmin ateria, joka haetaan 

kouluilta. Hartaustilaisuuksissa 

soitetaan ja lauletaan yhdessä. 

Rukousilloissa tuodaan yhteisiä 

asioita ja rukouspyyntöjä 

Jumalan eteen. ”Fil: 4:6 Älkää 

mistään murehtiko, vaan 

kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 

kanssa Jumalalle tiettäväksi,”. Kirpputorin myyjät ovat 

toiminnallaan keränneet varoja Katulähetyksen toimintaan. 

Vankilassa on pidetty raamattupiirejä ja jumalanpalveluksia. 

Seurakuntien kanssa pidettäviin jumalanpalveluksiin on aina 

löytynyt palvelijoita.  ”Heb: 10:25 älkäämme jättäkö omaa 

seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan 

kehottakaamme toisiamme, 

sitä enemmän, kuta 

enemmän näette tuon 

päivän lähestyvän.” 

Monenlaisiin tapahtumiin 

on osallistuttu innolla 

soppatykin kanssa tai ilman. 

Suurin ponnistus kesällä 

2021 oli kesäpäivien 

järjestäminen Kakskerran 

Sinapin leirikeskuksessa. 

Siellä piti huolehtia 

majoituksesta, iltapaloista, ohjelmasta, musiikista ja monista muista 

asioista. Kotikirkossa on musisoitu ja julistettu Jumalan sanaa. 

Asiakkaat ovat saaneet nauttia maittavasta puurosta ja 

pullakahvista. Kaiken tämän toiminnan keskellä on paikat pidetty 

siisteinä. Kuorolaiset ovat harjoitelleet ja esiintyneet eri 

tilaisuuksissa. Raamattua tutkitaan raamattupirissä. Sukkia ja 

vanttuja kudotaan myyjäisiä varten. Nuorisotoimintaa on viritelty. 

Kaikkiin näihin toimintoihin on järjestetty pienimuotoista tarjoilua.  

Turun Katulähetys on edustettuna erilaisissa tilaisuuksissa ja 

yhdistyksissä. Saamme uskoa, että kun kuljemme rukoillen, Jumala, 

joka vaikuttaa sekä tahtomiseen että tekemiseen, vastakin ohjaa 

Turun Katulähetyksen toimintaa. ”Fil: 2:13 sillä Jumala on se, joka 

teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä 

tahtonsa tapahtuisi.”           

Ilkka Räisänen           

  Katulähetyksen pakettiauto  
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  Mukana asunnottomien yössä  

  Mukana asunnottomien yössä  



 
Rukoilkaa lakkaamatta" 1 Tess.5:17 
Rukous kulkee läpi raamatun punaisena lankana. Se on Jumalan 
tahdon mukaista yhteyttä Hänen kanssaan. Kun rukoilemme, 
Jumalan käsi liikkuu. 

Vt:n puolelta opimme 
juutalaisen kansan 
kohdalta, että heidän 
katumuksensa käänsi 
Jumalan vihan pois 
heistä. Miten usein he 
lankesivatkaan 
maahan kasvoilleen, 
taistelussa vihollista 
vastaan tai katuivat 
pahoja tekojaan 

säkissä ja tuhassa, rukoilivat paastoten ja huusivat Jumalan puoleen 
armoa anoen. Herra kuuli heidän rukouksensa. Jumala on 
pitkämielinen, suuri armossa ja laupeudessa. 
Mekin saamme esirukoilijoina nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, 
notkistaa polvemme Kaikkivaltiaan Jumalan edessä armoa anoen. 
Maailma kuohuu ympärillämme, kansat nousevat kansaa vastaan, 
kansakunnat kansakuntia vastaan. On sotia, nälänhätää, 
maanjäristyksiä. Kaikkea sitä, mitä raamattu meille kertoo 
lopunajoista. 
Välillä ei tiedä, miten ja mitä rukoilisimme, sillä aiheita on niin 
paljon. Sana lohduttaa meitä, kun emme tiedä, miten rukoilisimme. 
Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä 
meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse  
rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

Meidän tulisi rukoilla ymmärryksellä sekä Hengessä ja totuudessa. 
Tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä 
ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala 
on Henki; ja jotka Häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla Hengessä ja 
totuudessa. Joh.4:23-24. 
Jeesus itse myös rukoilee Isää puolestamme ja Hän on antanut 
meille Puolustajan, totuuden Hengen. Joh.14:16 
Jeesus rukoilee Isää, että Hän pyhittäisi meidät totuudessa; Sinun 
sanasi on totuus. 
Joh.17:17 
Vt:ssa rukoiltiin 
läheisessä yhteydessä 
uhrien kanssa. 
Rukoukset ovat 
hengellisiä uhreja ja 
uhrit vertauskuvallisia 
rukouksia. Vt:ssa on 
monia esimerkkejä 
suurista rukoilijoista, Aabraham, Mooses, Daavid, Daniel, Elia jne. 
Ut:n puolella suurin rukoilija on itse Jeesus. 
Rukous oli läsnä Jeesuksen elämän kaikkien ratkaisevien 
tapahtumien yhteydessä. Taivaaseen astumisen jälkeen Hän on 
omiensa esirukoilija taivaassa. 
Rukous on puhetta Jumalan kanssa, sisälliseen, hengelliseen ja 
taivaalliseen elämään kuuluva uskovan sydämen ominaisuus ja 
tuntomerkki, Pyhän Hengen jatkuvaa vaikutusta, sillä Hän on armon 
ja rukouksen Henki sekä jumalallisen voitelun vaikutusta.  
Samoin kuin luonnollinen elämä panee ruumiin liikkeelle, niin myös 
Pyhä Henki sielun rukoukseen, huokaamaan, pyhään hartauteen, 
vilpittömään valitukseen kurjuuden tähden, anomaan anteeksi 
syntejä ja niiden rangaistuksia, esirukoukseen kaikkien ihmisten 
puolesta ja esivallan puolesta sekä kiittämään ja ylistämään Jumalaa 
Hänen kaikkien hyvien tekojensa tähden. 
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 Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. 
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 minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen 



Tämän ajan viholliset ovat monesti näkymättömiä Goljateja. 
Jumalattomuus, ylpeys, haureus, vallanhimo, ahneus, mammonan 
ja muiden epäjumalien palvonta jne. 
Niitä vastaan saamme taistella Jumalan Hengellä, ei sotaväellä ja 

voimalla vaan Minun 
Hengelläni, sanoo Herra. 
Tämä oli sana 
Serubbaabelille, 
temppelin perustajalle. 
Mikä olet sinä, suuri 
vuori Serubbaabelin 
edessä? Lakeudeksi sinä! 
Sak.4:6. 
Mekin esirukoilijoina 
saamme uskoa ja luottaa, 
että Herra Sebaot 

taistelee sotajoukkojensa kanssa rinnallamme.  Jumala on antanut 
Sanansa taisteluaseeksi. Eikö Minun Sanani ole niin kuin tuli ja niin 
kuin vasara, joka kallion murtaa. Jer.23:29  
Muurinaukko rukousarmeijana taistelemme pimeyden valtoja 
vastaan, kaupunkiemme, kansalaistemme ja isänmaamme puolesta. 
Meille on myös armeijana annettu käsky liikekannallepanosta. 
Emme rukoile pelkästään Yläsalilla maanantaisin vaan jalkaudumme 
myös kaupungin porteille rukoilemaan ja julistamaan Jeesuksen 
Kuninkuutta, Herruutta ja täydellistä hallintavaltaa.  
Olemme käyneet mm. Turun kuudella kukkulalla rukoilemassa, yksi 
puuttuu vielä, TYKSin, kaupungintalon, oikeus- ja poliisitalon luona 
ja teatterisillalla mihin on kiinnitetty iljetys, punainen lohikäärme 
tekstillä; lohikäärme haluaa valloittaa Turun. Me julistimme, että 
Jeesus Kristus on ainoa Jumala, muut jumalat eivät mitään ole ja 
Turku kuuluu Jeesukselle. 
 
 
 

Liikekannallepano tarkoittaa myös ympäristökuntien ja kaupunkien 
julistamista Jeesukselle. 
Vakavien ja vaikeiden asioiden kohdatessa saamme 
rukoushälytyksen. Silloin koko Suomen kattava rukousarmeija 

taistelee yhdessä. 
Suomi tarvitsee 
rukouksen 
suojamuurin. 
Valtakunnallinen, 
kahteentoista 
maakuntaan jaettu 
isänmaamme 
vuorollaan rukoilee 
viikoittain Suomen 
puolesta. Meillä on 

myös käytettävissä 24/7 rukouskalenteri. Tavoite on, että vuoden 
jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa joku rukoilee maamme 
ja kansalaistemme puolesta. 
Kun rukoilemme yhdessä yhteisten asioiden puolesta, taistelemme 
aina vihollista vastaan Herran väkevällä voimalla. Kun vihollisen 
tekemät vääryydet suomalaisessa yhteiskunnassa tulevat 
rukouksien kautta esiin, voimme tehdä niistä parannusta. 
Myös Israelin siunaamisella ja sen puolesta rukoilemisella on tärkeä 
osa rukouksissamme. 
Jokainen rukoilija on tärkeä.  
Yksittäiset rukoilijat ja pienet rukousryhmät muodostavat suuren 
armeijan, jota vihollinen pelkää ja joka on pitänyt isänmaatamme 
pystyssä tähänkin asti. Siihen luotamme ja turvaamme edelleen. 
Jumala haluaa kuulla rukouksen äänen, rukous tiivistää uskovien 
yhteyttä! 
 
Rukousterveisin, Mauri, Maarit, Eva ja muu rukousarmeija 
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 ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös 
tulevassa. 
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   ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi 
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       KATULÄHETYKSEN KOULUTUSPÄIVÄT 

              TURUSSA 11.-12.5.2022 SINAPIN 

      LEIRIKESKUKSESSA KAKSKERRASSA

Sinapintie 74, 20960 Turku 

Room. 1:12 se on, että me yhdessä ollessamme 

virkistyisimme yhteisestä uskostamme 

 
KESKIVIIKKO 11.5.2022 

16.00  Ilmoittautuminen Sinapin leirikeskuksessa,  

 Kakskerta, Sinapintie 74 

 • Huonevaraukset Sinapin leirikeskuksessa 

 

16.30  Virkistyspäivien avaus ja tervehdykset  

    alakerran takkahuoneessa 

 • Turun katulähetyksen puheenjohtaja Ilkka Räisänen 

 

17.00  Sanan ja rukouksen ilta alakerran takkahuoneessa 

 • Laitilan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen 

 - musiikkiesitys laulu Juhani Kärkkäinen 

 - yhdessä oloa ja yhteislaulua 

 
19.30  • Ehtoollinen kappelissa 

20.00 • Katulähetyksen iltapala alakerran iltapalahuoneessa                             

 

  • Sauna miehet rantasauna ja naiset alakerran sauna 

         TORSTAI 12.5.2022  

 

7.30 Aamuhartaus Pertti Berg 

8.00  AAMUPALA ruokasalissa 

9.00          Raamattutunti Jumalan puhetta luonnossa  

 Luontotutkija ja dosentti Lennart Saari 

Job 12:7 -8"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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30  Lounas ruokasalissa 

 Huoneiden luovutus 

13.00 Raamattutunti Diakonia Raamatun kertomana 

 yhdessä keskustelua Ilkka Räisänen, laulu Juhani Kärkkäinen 

 1 Tim 3:13 Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat  

 itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden  

 uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa. 

15.00 Päätöshartaus Pertti Berg 

 Päätöskahvit 

 

 Yöpyminen  35 €/vrk/hlö, omat liinavaatteet 

 Kokouspäivä 8-16 sisältää aamiainen, lounas, kahvi  

 ja tila 35 €/vrk/hlö 

  

 Ilmoittautuminen info@turunkatulahetys.fi  
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HAVAINTOJA HANGOSTA JA KATULÄHETYKSESTÄ 

Tätä kirjoittaessani olen saanut toimia lähes puoli vuotta Hangon 
katulähetyksessä. Kysymykseen: onko eroa katulähetyksellä Turussa 
ja Hangossa? Voidaan vastata lyhyesti: kyllä ja ei. Ensin on palattava 
viime kesään, jolloin Kauko Laaksamo otti yhteyttä juhannusviikolla 
ja kyseli kiinnostusta tulla Hankoon. Samalla viikolla sain painosta 
Turun katulähetyksen historiikin, jota kiinnostuneet voivat kysellä 
minulta hyvin edulliseen hintaan. En olisi arvannut löytäväni itseäni 
Uudeltamaalta ja Hangosta, koska se merkitsi muuttoa 
mukavuusalueen ulkopuolelle. Pidän tätä kuitenkin 
rukousvastauksena. Ihmeellinen seikka oli se, että vuodesta 2019 
lähtien puhelimeni taustakuvana oli ollut Hangon luotsitorni. Kaukon 
soiton aikoihin jalkakäytävältä tarttui kenkäni pohjaan myös 
kassakuitti, jossa luki isoin kirjaimin: Lilla Åbo. Nämä puhuttelivat ja 
niinpä lähdin työhaastatteluun, joka sujui hyvässä hengessä. 
Hallituksen jäsen toikin sanan 1 Kor. 16:9 ”sillä minulle on avautunut 
ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon.” Heti 
kun haastattelun jälkeen istuin autoon, soitti poika frisbeegolf-
radalta hätääntyneenä: käärme puri jalkaan. Poika löytyi ja 
puremajälki oli nähtävissä. Rukoilin lyhyesti ja mitään vahinkoa ei 
pojalle tullut. Koin Jumalan johdatusta Hankoon ja perheen 
suostumuksella uskalsin tarttua toimeen. 
Hanko on jakaantunut asukasrakenteeltaan; toisaalta on 
päihdeongelmien ja työttömyyden kanssa kamppailevat vähävaraiset 
kaupunkilaiset omalla alueellaan ja toisaalta Itäsataman ja Hangon 
kasinon alueet varakkaine villan tai kakkosasunnon omistajineen ja 
luxusveneineen. Lähes puolet asukkaista on ruotsinkielisiä, joten 
kulttuurisia eroja löytyy. 
Kaukon jäätyä eläkkeelle oli seuraavan puolentoista vuoden aikana 
turbulenssia ja suurta vaihtuvuutta Hangon katulähetyksen johdossa. 
Edellinen johtaja oli Raamattu puhuu srk pastori Toni Taiveaho. Noin 
vuoden kestäneen toimikautensa aikana hän kehitti yhdistyksen 
toimintaa. Hän ehti perehdyttää minua yhden päivän, mutta hänen 
laatimansa muistio helpotti tehtävään sisään pääsyä.  Työssä on 
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paljon tuttua, mutta myös uusia osa-alueita. Yhdistyksen rooli 
kaupungin sosiaalityön yhteistyökumppanina on merkittävä 
suurimpana kuntouttavan työtoiminnan palvelun tuottajana. Kuusi 
ryhmää eri pajoilla on ohjauksessa ja yksi näistä on päiväkeskus, jota 
katulähetys ylläpitää kaupungin tuella. Kuntoutettavien määrä on 
vähentynyt korona-aikana ja lakimuutos on myös rajoittanut 
kuntoutuspäivien määrää. Tämä on johtanut monet 
palveluntuottajat taloudellisiin vaikeuksiin – eikä Hangon katulähetys 
ole tästä poikkeus. 

Päiväkeskus on 
avoinna ma-to 8-14 
ja pe 8-13. Tarjolla 
on maksuton kahvi-
voileipä tarjoilu, 
luettavana päivän 
lehdet, mahdollisuus 
netin käyttöön tai 
tv:n katseluun. 

Vapaaehtoinen 
auttaa myös 

viranomaisasioinnissa tai pankkiasioiden hoitamisessa sekä pitää 

yhteyttä vankilassa oleviin. Korona-aikana kävijämäärä on 

vähentynyt huomattavasti, kun päivittäin 10-20 henkilöä asioi 

päiväkeskuksessa.  Tarjolla on myös edullinen lounas 4,5 € hintaan ja 

aterioita toimitetaan myös koteihin tilausten perusteella viitenä 

päivänä viikossa. Vapaaehtoisten rooli ateriapalvelussa on keskeinen. 

Kotiin vietävät ateriat toimivat kontaktina moniin yksinäisiin tai 

vaikeuksien keskellä kamppaileviin vanhuksiin. Tietoon on tullut niin 

erakoituneita lähimmäisiä kuin ambulanssin heitteille jättämiäkin. 

Onpa yksi kantelu tehty aluehallintovirastoonkin. 

 

Ruoka-apua jaetaan tarvitseville kolmena päivänä viikossa ja vielä EU-
kassejakin varaston jäännöksen puitteissa. Kauppojen 
hävikkielintarvikkeita, koulun ylijäämäruokaa ja 
lahjoituselintarvikkeita jaetaan n. 150 kassia viikossa eli yli 6.000 
kassia vuodessa. Päiväkeskustoiminta on jo ehtinyt viettää 30-

vuotisjuhlan ja 
yhdistyksen historia 
ulottuu yli 40 vuoden 
päähän 80-luvun alkuun. 
Hanko sijaitsee niemen 

eteläkärjessä, joten 

matka on pitkä joka 

suuntaan; Salo on noin 

100 km päässä ja Lohja 

vain hieman lähempänä. 

Espooseen saa matkata 

115 km. Toimimme siis 

syrjäseudulla ja 8.000 

asukkaan kaupungissa 

moni asia on toisin kuin 

suurissa 

kaupunkikeskuksissa. 

Syrjäseudun todellisuus 

on ollut pieni 

kulttuurishokki, joka on avannut silmiäni. Jopa peruspalvelujen 

saatavuus on vaakalaudalla eikä isojen kaupunkien 

palvelutarjonnasta voida uneksiakaan. Mitä tuokaan tullessaan 2023 

sote-uudistus, kun palvelujärjestelmä siirtyy hyvinvointialueille ja 

Espoon käsiin? Sitä voidaan vain arvailla. Kaupungin kokoon nähden 

Hangon päihdeongelmat ovat suuria ja sen lieveongelmat ovat 

näkyvissä. Vajaaseen puoleen vuoteen on mahtunut kaksi murtoa 

katulähetyksen tiloihin, vaikka vahingot jäivät onneksi pieniksi.  
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Työssä on ollut tuttua katulähetysmeininkiä ja vauhtia. Toimiston 

printteriä odotettiin hartaasti, vaikka se olikin vielä komponentteina 

Kiinassa. Kuun vaihteen raportointi lähestyi ja löysin Raision 

Verkkokaupasta yhden soveltuvan mallin, johon sain tilauksen 

vaihdettua. Kuukauden viimeisenä päivänä sain sen ajettua Hankoon. 

Pari päivää myöhemmin hajosi kiinteistön lämmönvaihdin ja lämmin 

vesi oli pantava poikki. Kuukauden kärvistelimme kylmällä vedellä, 

kunnes rukousvastaus tuli ja lämmin vesi palautui. Siinä oli juhlan 

tuntua ja opetusta, että emme saa pitää sinällään tavanomaisiakaan 

asioita itsestään selvyytenä: ovathan nekin Jumalan lahjaa meille. 

Yhtäaikaiset vuosilomat ja sairauslomat ovat koetelleet henkilöstöä 
ja olen joutunut hyppäämään pajaohjaajan sijaiseksi ilman 
perehdytystä. Epämukavuusalueella rukouselämä aktivoituu.  
Jotenkin asiat ovat järjestyneet ja palvelutyö on saatu tehtyä – kunnia 
Jeesukselle. Pakettiautoa ei saatu ensin käyntiin apuvirrallakaan tai 
akkulatauksella ja akun lämmityksellä. Usko oli jo koetuksella, mutta 
työtoverini ohi kulkiessaan valoi uskoa: ”Se lähtee – Jeesuksen 
nimessä.” Ja apuvirtakaapelien käryämisestä huolimatta se käynnistyi 
– tosin vasta viimeisellä yrityskerralla – kiitos Jumalalle. 
Katulähetys toimintamuotona yhdistää eri kirkkokunnista tai 
seurakuntataustoista tulevia palvelijoita. Olemmehan yhtä 
Kristuksessa hänen Henkensä kautta. Olenkin iloinnut hyvästä 
hengen- ja rukousyhteydestä Hangossa, jossa seurakuntia riittää ja 
kahdella kielellä. Maanantaisin kokoontuu rukouspiiri ja tiistaisin 
pidämme aamuhartauden, johon kutsumme vierailevia puhujia. 
Kuukausittain pidämme soppakirkon, jossa vapaamuotoisen 
jumalanpalveluksen jälkeen tarjoillaan keittopäivällinen ja kahvit. 
Palkallisia työntekijöitä on kymmenen ja mukana on vapaaehtoisia 

viitisentoista henkilöä eri seurakunnista: luterilaisia 

vapaakirkkolaisia, helluntailaisia, katolisesta kirkosta, 

ortodoksikirkosta ym. Hyvää yhteistyötä tehdään myös 

diakoniatyöntekijöiden kanssa sekä kaupungin sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kanssa. Oppilaitoksista tulee opiskelijoita 

työharjoitteluun ja yhdyskuntapalvelijoita voimme myös ottaa 
palvelukseen. 
 
Kokonaisuutena toiminnassa on paljon yhtäläisyyksiä Turun 
katulähetyksen toimintaan, vaikka erojakin on. Pajojen sijainti eri 
osoitteissa heikentää keskinäistä yhteyttä, kun työkavereita ei juuri 
tapaa ja ohjaajat työskentelevät ilman työkaverin tukea. 

Henkilöstöhallinto on vaativampaa palkkaorganisaatiossa ja laskutus 
vie paljon resursseja. Hangossa hengelliset tilaisuudet ovat erillään 
muusta toiminnasta, kun taas Turussa ne nivoutuvat paremmin 
yhteen. Yhtä lailla on nähtävissä jakautumista sen suhteen, ollaanko 
kuulolla hartaushetkissä vai ei? Yläsalin toiminnan vahvuus on vahva 
evankeliumin perusta ja vapaaehtoisten yhteinen työnäky. 
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Hangossa taloudellinen tilanne ei ole yhtä vahva kuin Turussa, vaan 

elämme kädestä suuhun eikä minkäänlaisiin yllätyksiin ole varaa – 

rukousta siis tarvitaan. Vanha kiinteistö tuo myös haasteensa, kun 

katulähetys vastaa yksin koko kiinteistöstä, josta on myös 

pankkilainaa maksettavana. Välitöntä korjaustarvetta on, mutta varat 

puuttuvat. Ajamme myös vanhalla Transitilla ja Mazdalla, joten 

saamme huokailla autojen kestämisen puolesta. Kirppiksemme 

sijaitsee vanhassa metodistitemppelissä ja siinäkin kiinteistössä on 

saneeraustarvetta. Kirppis on hyvin hoidettu asiakkaiden arvion 

mukaan ja hintataso on edullisempi kuin Turussa.  

Kehittämiskohteena on ulospäin suuntautuva työ, jossa on paljon 

parantamisen varaa. 

Hangossa verrattuna Turun toimintaan. Ensi kesänä tarkoitus on 

aktivoitua tässä, jos Herra suo. Nuorisotyö puuttuu kokonaan, ellei 

mukaan lasketa vapaakirkon partiota, joka kokoontuu katulähetyksen 

tiloissa. Tiloissamme kokoontuu myös Irti huumeista -

vertaistukiryhmä sekä NA Myrsky-ryhmä. Alfa-kurssi on alkamassa 

keväällä. 

Katulähetyksellä oli aikoinaan vaappupaja (Hangon uistin), jossa 
käsityönä valmistettiin moninaisia vaappuja. Toimiston nurkasta 
löytyi yksi pahvilaatikollinen vaappuja, joten nopeimmille vielä löytyy 
tätä harvinaisuutta. Sattuipa niinkin, että päiväkeskukseen saapui 
mies, jonka liiveihin oli tarttunut vaappu. Saksilla saatiin tilanne 
hoidettua, mutta se muistutti Jeesuksen sanoista: ”Seuratkaa minua, 
niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.” (Mark. 1:17). Todettakoon 
lopuksi, että sopiihan se kalastella täälläkin ja olen kyllä viihtynyt 
katulähetysympyröissä: toimenkuva on laaja ja tehtävät 
monenkirjavat – aivan kuten Turussa. Jatkan siis osaviikko-
hankolaisena niin kauan kuin Herra suo. 
 
Jukka Silvola:  
toiminnanjohtaja  
Hangon katulähetys ry 

Raamatun äärellä, ravinnon lähteillä 
Kari Ylinen 

Evankeliumien näkökulmia 
Tuttavani oppi nuorena lukemaan, ja hän muisteli, että jo varhaisessa 
vaiheessa Raamattu oli hänen lempilukemistoaan. Äiti järjesti hänelle 
oikein lukupöydän, jolla oli aina suuri Gustave Dorén kuvittama 
Perheraamattu avoinna. Äiti suositteli, että Uudesta testamentista 
kannattaa aloittaa. Tuttavani kertoi, että Uusi testamentti tuntui 
kuitenkin vähän tylsältä, kun siinä kerrottiin samat asiat moneen 
kertaan. Lapsi oli huomannut sen tosiseikan, että eri evankeliumeissa 
oli paljon yhtäläisyyttä. Ehkä hän ei kuitenkaan niin tarkkaan 
vertaillut niitä keskenään, että olisi kiinnittänyt huomiota pieniin 
eroihin, joita eri evankeliumeissa esiintyy samastakin tapahtumasta 
kerrottaessa. Työkseen Raamattua tutkivat ovat luonnollisesti tämän 

seikan hyvinkin 
huomanneet ja 
muun muassa 
kehitelleet ajatuksia, 
miten se voisi liittyä 

evankeliumien 
syntyhistoriaan.  
 
Jos ihmisellä on kaksi 

näkevää silmää – vähemmälläkin kyllä tulee elämässä toimeen – hän 

voi vuoron perään peittää yhden silmän ja kenties huomata, että ne 

antavat katsottavasta kohteesta hieman erilaisen kuvan. Jollakin 

tavalla tajuntaan muodostuu näistä kuvista syvyysvaikutelma. Joskus 

tätä ilmiötä on verrattu eri evankeliumien antamien kuvausten 

yhdistymiseen jonkinlaiseksi kokonaisymmärrykseksi. 

Evankeliumeista kolmea ensimmäistä, Matteuksen, Markuksen ja 

Luukkaan, on tapana sanoa synoptisiksi evankeliumeiksi. Nimitys on 

alun perin kreikkaa ja tarkoittaa samalla tavalla katsomista.  
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Noissa kolmessa evankeliumissa onkin paljon yhteistä, joskin myös 
runsaasti erilaisia näkökulmia ja yksityiskohtia. Niiden antamaa kuvaa 
täydentää Johanneksen evankeliumi. Tarkastelen esimerkkinä 
Jeesuksen suorittamaa ruokkimisihmettä, toisaalta Matteuksen 
evankeliumin neljännentoista luvun ja toisaalta Johanneksen 
evankeliumin kuudennen luvun mukaan. Otan hivenen esille myös 
alkukieltä kreikkaa, sillä se paljastaa seikkoja, joita ei käännöksistä 
näe.  

 
Kansanjoukon ruokkiminen viidellä leivällä ja kahdella 
kalalla 
Matteuksen evankeliumin luvun 14 jakeissa 15-21 kerrotaan näin. 
Illan suussa opetuslapset menivät hänen luokseen ja sanoivat: ”Tämä 
paikka on asumatonta seutua, ja päivä on jo pitkällä. Lähetä ihmiset 
pois, että he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa.” Mutta 

Jeesus sanoi heille: ”Ei heidän 
tarvitse mihinkään mennä. 
Antakaa te heille syötävää.” ”Ei 
meillä ole mukana muuta kuin 
viisi leipää ja kaksi kalaa”, he 
vastasivat. ”Tuokaa ne tänne 
minulle”, sanoi Jeesus. Hän käski 
väkijoukon asettua nurmelle. 
Sitten hän otti ne viisi leipää ja 
kaksi kalaa, katsoi ylös 
taivaaseen ja lausui kiitoksen. 
Hän mursi leivän ja antoi palat 

opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle. Kaikki söivät 
kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista täyttä 
korillista. Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja 
lapsia.  
Johanneksen evankeliumin luvun 6 jakeet 5-14 kuuluvat näin. Jeesus 
kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa.

Hän kysyi Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat 
syödäkseen?”  Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän 
tiesi kyllä, mitä hän tekisi. Filippus vastasi: ”Kahdensadan denaarin 
leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin.” Silloin eräs 
opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: ”Täällä on 
poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne 
riittäisivät noin suurelle joukolle?” Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien 
asettua istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset 
istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti 
leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän 
jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat 
kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kerätkää tähteeksi jääneet 
palaset, ettei mitään menisi hukkaan.” He tekivät niin, ja viidestä 
ohraleivästä kertyi kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat 
jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, 
he sanoivat: ”Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla 
maailmaan.” 
Ilmeisiä yhteisiä piirteitä näissä evankeliumikohdissa ovat leipien, 
kalojen, syömässä olleiden miesten ja tähteeksi jääneiden palojen 
täyttämien korien lukumäärät. Molemmissa kertomuksissa niin ikään 
mainitaan, että Jeesus kiitti ja vaikkapa se, että kansa istui ruoholla.  
Johanneksen evankeliumissa mainitaan poika ja kaksi Jeesuksen 
opetuslasta. Vain Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että leivät 
olivat ohraisia. Tämä on muuten ainoa kerta, missä ohrasta puhutaan 
Uudessa testamentissa (kaksi kertaa ja adjektiivimuodossa). Kalaa 
tarkoittava sana on Matteuksen evankeliumissa toinen kuin 
Johanneksen evankeliumissa. Jatketaan vielä hiukan alkukielen 
tarkastelua.  

Kielenkäytön piirteitä 
Suomen kielessä on paljon vaikutteita Uuden testamentin 
alkukielestä kreikasta. Ajatellaan vaikkapa hippodromia, 
olympialaisia tai ornitologia. Tällä kertaa mielessäni on 
ammattinimike, jonka edustajia ei tätä helmikuussa lumen keskellä 
kirjoittaessani ulkotöissä näe: hortonomi. Kesän tullen hortonomi 
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hoitaa kasveja. Tämän nimikkeen alkuosana on kreikan kielen ruohoa 
tarkoittava sana hortos. Kun lehmä pääsee kesällä laitumelle, se 
varmaan omalla tavallaan ilahtuu tilanteesta: vihdoinkin pitkä odotus 
palkitaan. Navetassa syntynyt vasikka ei tiedä, mitä laitumella on 
vastassa, mutta kyllä sekin tunnistaa hyvän ja hyppii innokkaasti.    
Uudessa testamentissa sana hortos esiintyy viisitoista kertaa ja sen 
verbijohdannainen hortadzoo kuusitoista kertaa. Tämä verbi 
merkitsee ravitsemista tai kylläiseksi saattamista. Sen taustalla on 
laiduntavan karjan tuleminen ravituksi. Uutta testamenttia lukeva 
kohtaa tuon verbin ensi kertaa Jeesuksen Vuorisaarnassa Matteuksen 
evankeliumin viidennen luvun jakeessa kuusi, jossa Jeesus 
sanoo: ”Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät 
ravitaan.”  Seuraavan kerran sana tulee vastaan saman evankeliumin 
luvun neljätoista jakeessa kaksikymmentä Jeesuksen suorittaman 
ruokkimisihmeen yhteydessä. Edellä lainaamani vuoden 1992 
käännös sanoo: ”Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja 
kerättiin kaksitoista täyttä korillista.” Vuoden 1938 käännös on 
alkukielelle uskollisempi: ”Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten 
he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista.” Tässä 
alkukielen ravitsemista merkitsevä verbi on siis sama kuin edellä 
mainitussa Vuorisaarnan jakeessa Matt. 5:6. 

 
Elämän leipä 
Lainaamassani Johanneksen evankeliumin kohdassa ei käytetä verbiä 
hortadzoo, vaikka siinäkin sanotaan, että kaikki olivat kylläisiä. 
Myöhemmin samassa luvussa Jeesus puheessaan palaa tuohon 
ruokkimisihmeeseen ja käyttää silloin tätä verbiä (Joh. 6:26), vuoden 
1938 käännöksen mukaan: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette 
te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen 
tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.”

Seuraavassa jakeessa Jeesus ohjeistaa (vuoden 1992 käännöksen 
mukaan): ”Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa vaan katoamatonta, sitä, 
joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa Ihmisen Poika, sillä Isä, 
Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään.” Jakeissa 48-51 Jeesus 
vielä selventää: ”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät 
autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee 
taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, 
joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, 

jonka minä annan, 
on minun ruumiini. 
Minä annan sen, että 
maailma saisi elää.”  
Jeesuksen sanojen 
valossa voidaan 
tarkastella ihmisen 
kohdalla joskus 
ajallisesti etenevää 
tietä. Hän saa nähdä 
tunnustekoja eli 

sellaista, mitä Jeesus on tehnyt. Ihminen kokee elämässään 
moninaista ravituksi tulemista, ehkä näkökulman avartumista. 
Tällaisen saa ottaa kiitollisena Jumalan kädestä. Raamattu opettaa, 
että ihmisellä voi olla ”vanhurskauden nälkä ja jano”, ja siinäkin 
tilanteessa Vuorisaarnassa luvataan, että ihminen ravitaan. 
Ravintona on elämän leipä, Jeesus. Vaikka ihminen elää ajassa, 
Jumalan antamia siunauksia ei yleensä voi asettaa peräkkäin ja 
selvästi erottaa toisistaan. Elämän leipä on jatkuvasti tarjolla, Jeesus 
on aina läsnä. Kiinnitetään vielä huomioita yhteen sanaan, joka on 
keskeisessä asemassa sekä Matteuksen että Johanneksen 
evankeliumin kuvauksessa ruokkimisihmeestä: kaikki. Kukaan ei 
jäänyt osattomaksi. 
 
Kari Ylinen 
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Elintarvikkeiden jako: Maanantaisin jako lähinnä lapsiperheille 

Keskiviikkoisin ja perjantaisin elintarvikkeiden jako, yhteislaulua, 

hartauspuhe ja yhteisruokailu. Jaettavat elintarvikkeet saadaan 

kaupoista ja noudetaan Katulähetyksen autolla.  Operaatio 

Ruokakassi ry:stä saadaan lisää elintarvikkeita jaettavaksi. 

Kouluista saamme lämpimän ruoan suoraan koulukeittiöistä.  

Kirpputori on auki arkisin klo 11.00-17.00 lauantaisi klo 9.00-13.00 

Osa lahjoitustavarasta jaetaan myös ilmaiseksi.  

Katulähetyksen Kotikirkko Yläsalilla järjestetään sunnuntaisin klo 

9.30. Kotikirkossa on ensin hartaustilaisuus lauluineen ja sen 

jälkeen asiakkaille tarjotaan puuro ja kahvi. 

Maanantaisin kokoontuu yläsalilla rukouspiiri klo 17.30. 

Raamattupiiri torstaisin klo 18.00. 

Turun Katulähetyksellä on oma lauluryhmä Katukööri,  

kokoontuu Yläsalilla joka toinen torstai klo 15.30. 

Vankilan jumalanpalveluksiin muutaman kerran vuodessa  

ja vankilan raamattupiiriin osallistuu Katulähetyksen henkilöitä. 

Tavoitteena on myös nuorisotyötoiminnan aloittaminen. 

Yhteistyö seurakuntien kanssa 
Soppatykkitapahtuma Martin srk kanssa Helatorstaina 26.5.2022 

klo 12 – 15 Kaasukelloaukiolla 

Martin srk ja Katulähetyksen yhteinen jumalanpalvelus 28.08.2022 

Tuomiokirkko srk diakonian juhlamessu 4.9.2022 klo 10.00 

Klo 11.15 alkaa Tuomiokirkkotorilla Turun Katulähetyksen 

organisoima hernesoppatykkitarjoilu sekä kahvia ja pullaa.  

Henrikin srk ja Katulähetyksen yhteinen jumalanpalvelus 4.12.2022 

Maarian seurakunnan kanssa järjestetään Johannesmessu.  

Katulähetysliiton kesäpäivät 12.-14.8.2022 Jyväskylän 
Kristillisellä opistolla. Osallistumiskaavake Yläsalilla 

 
 
 
 
 
Toiminta rahoitetaan avustuksilla, lahjoituksilla ja 
kannatusmaksuilla. Voit tukea toimintaamme  
1. maksamalla kannatusmaksun viite 10029, haluamasi kertamaksu. 
2. liittymällä kannatusjäseneksi, 20 € / vuosi viite 8691. Huom. ei 
ole äänioikeutta jäsenkokouksissa. 
3. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 25 € / vuosi viite 10045 (huom. 
hallitus hyväksyy jäseneksi) 

Turun Katulähetyksen tilinumero FI35 57115820006953 
Kannatusjäsenen yhteystiedot 

Nimi___________________________________________ 

Lähiosoite_______________________________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka__________________________ 

Vapaaehtoisesti täytettävät tiedot   

Sähköpostiosoite__________________________________ 

Puhelinnumero___________________________________ 

Kannatusjäsenenhakemuksen täyttö pvm_________________ 

Haluan Turun Katulähetyksen Ystävä-lehden    KYLLÄ / EI 
Minua voi kysyä mukaan talkoisiin, soppatykkitapahtumiin 
 KYLLÄ / EI 

Kannatusjäsen voi siirtyä myöhemmin varsinaiseksi jäseneksi 
hallituksen hyväksymänä ja maksamalla jäsenmaksun 25 € / vuosi 

viitteellä 10045. tilinumero FI35 57115820006953 

25.02.2022 Turun Katulähetys ry 
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