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Puheenjohtajan tervehdys

Lahjoista suurin ja arvokkain
Joulun odotusaika on alkanut: ensimmäinen adventtikynttilä on sytytetty. Kynttilän sytytys kuvastaa meille toivoa ja odotusta. Odottaminen
voi usein olla pitkästyttävää, mutta kun siihen
liittyy jotain todella odottamisen arvoista, niin
sen täyttymys korvaa pitkästymisen.
Joulun odotukseen liittyy sen odottajasta
riippuen erilaisia asioita. Lapsille joulun odottaminen on jännittävää aikaa. Lapset odottavat
toivomiensa lahjojen saamista, ja omien pienten lahjojen antamista vanhemmilleen ja muille
rakkaille ihmisille. Lahjan antaminen tuo iloa
niin sen antajalle kuin sen saajallekin.
Mainonnan kautta meille synnytetään uusia
tarpeita ja kehitellään tavaroita, joita ilman
ihminen ei tule toimeen. Muistan omasta lapsuudestani toivomani lahjat, jotka sain, ja sen
etteivät ne jaksaneet kiinnostaa montaa päivää
joulun jälkeen. Niiden paikka oli alkuinnostuksen jälkeen romukoppa.
On olemassa lahja, jonka arvo ei tässä ajassa
laske eikä muutu. Sitä lahjaa me tarvitsemme
joka päivä, eikä sitä tee edes mieli heittää
romukoppaan. Tämä lahja on niin merkillinen
ja se poikkeaa muista lahjoista siinä, että sen
vastaanottaminen on täysin vapaaehtoista eikä
sitä ole pakko kenenkään ottaa vastaan. Sen voi
torjua, kuten monet tekevätkin. Tämän lahjan
vastaanottaminen kuitenkin lahjoittaa meille
jotain todella tärkeää ja ensisijaisen arvokasta.
Suurin ja arvokkain lahja koko maailmalle
on Vapahtajamme Jeesus Kristus Jumalan
Poika. Hän on suuressa armossaan lahjoittanut meille iankaikkisen elämän. Hän antoi
Golgatan keskimmäisellä ristillä henkensä
meidän edestämme. Kuinka suuri ilo meillä
onkaan tästä Jeesuksen antamasta lahjasta:
iankaikkisesta elämästä, jota saamme elää jo
nyt. Tämän lahjan vastaanottaminen ei ole
sidottu mihinkään tiettyyn päivään kalenterissa, vaan tärkeää on se, että ihminen ottaa

Pekka Arposuo
henkilökohtaisesti vastaan Jeesuksen syntiensä
sovittajana ja vapahtajana.
Joulun aikaan saamme hiljentyä viettämään
Vapahtajamme Jeesuksen syntymäjuhlaa.
Kaksituhatta vuotta sitten syntyi maailman
suurin lahja ,Jeesus Kristus, jonka syntymästä
voi lukea Raamatusta, jouluevankeliumi Luukkaan evankeliumin 2. luku.
Kulunutkin vuosi on ollut työntäyteistä aikaa
Katulähetysliitossa. Työntekijät ovat ammattitaidolla ja suurella sydämellä tehneet arvokasta
ja kannustavaa työtä.
Työsarka on usein aika kivistä, mutta siitä
huolimatta työntekijät ovat jaksaneet uskoa
työn tuottavan monille paremmat mahdollisuudet selviytyä monenlaisista elämäntilanteista ja
myrskyistä eteenpäin. On syntynyt monia selviytymistarinoita ja ne rohkaisevat ja kannustavat
myös työntekijöitä ja auttavat jaksamaan.
Teille kaikille suuret kiitokset ja Jumalan
siunausta tulevalle vuodelle.
Hallituksen puheenjohtaja
Pekka Arposuo
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"Niin hän armahti häntä"
Presidentti voi armahtaa suuren rikollisen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako
se, että presidentti olisi sitä mieltä, ettei
mitään pahaa rikosta oikeastaan ole tapahtunutkaan? Ei suinkaan. Sillä vain syyllinen voidaan armahtaa. Usein armahdus
tapahtuu siinä vaiheessa, kun suuri osa
rangaistuksesta on jo kärsitty.
Mutta olemmeko me rikollisia? Moni
ei ainakaan pidä itseään kovin suurena
rikollisena. Useimmat ihmiset eivät kai ollenkaan. Kaikesta huolimatta ajattelemme
olevamme aika tavallisia kansalaisia, jopa
keskivertoa parempia tai ei nyt ainakaan
kovasti muita huonompiakaan. Tarvitsemmeko me sitten jotakin armahdusta?
Presidentiltä, muilta ihmisiltä tai Jumalalta?
Kun Katulähetyksen talvipäiviä vietetään Silokallion kurssikeskuksessa Porin
lähistöllä olemme jo siirtyneet uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan (jos Herra
suo!) Uskonpuhdistaja Martti Lutherin
ajoista ja teesien naulaamisesta tulee nimittäin kuluneeksi juuri tuo 500 vuotta.
Nuoren Martti Lutherin elämän suurin
kysymys oli juuri tämä: ”Miten minä voisin
löytää armollisen Jumalan?”
Jumalan sanassa Luther näki vain lakia ja
vaatimusta ja itsessään hän näki alituiseen
vain syntiä ja turmelusta sekoittuneena
kaikista hurskaimpiinkin pyrkimyksiinsä.
Hän ajautui täydelliseen epätoivoon sellaisen uskonkäsityksen kanssa, että ihmisestä
itsestään täytyisi löytyä jotakin, vaikka edes
pikkuriikkisen verran, oman pelastuksen
asiassa perustaksi.
Kun Jumala tekee meissä työtään, niin

4

meillekin voi käydä samoin kuin Lutherille
aikoinaan. Ulkonaisesti hyvistä ihmisistä
täytyy tehdä pahoja, jotta Jumala voisi
meidät armahtaa, jotta tulisimme armoa
janoaviksi ja rukoileviksi. Kaikkien ei tarvitse langeta joka kohdassa, mutta jonkin
asian kanssa Jumala vie meidät usein niin
pienelle paikalle, ettemme selviä taivastiellä
omin avuin eteenpäin metriäkään, emme
senttiäkään.
Oletko sinä ollut tällaisessa Jumalan
koulussa? Oletko jäänyt siinä luokallesi ja
useammankin kerran? Onko omat evääsi
syöty loppuun jo moneen kertaan? Oletko tullut armahdusta rukoilevaksi omaan
hätääsi eikä vain naapurin hätään ja muita
vikoillen? Uskallatko enää edes uudestaan
anoa armoa, kun tuntuu, että sen jo niin
monta kertaa olet turhentanut?
Rakas Katulähetyksen ystävä, juuri siihen haluan sinua tässä rohkaista! Oli miten
oli, niin huuda avuksi Jumalaa ja Hänen

Jarkko Willman, kappalainen

armahdustaan, ja taivas on avoin ja vastaa
sinulle! Jeesus on tullut juuri sinua ja minua,
meitä syntisiä ja yhä uudestaan armoa tarvitsevia varten. Mikään eikä ketään meissä
tai meidän ulkopuolellamme ei saa nyt tulla
esteeksi tällä huudollemme sille Syntisten
Ystävälle, joka ristinverellään on valmistanut
meille pääsyn kaikkein pyhimpään.
Hyvä ystävä, sinulle kuuluvat jo nyt Katulähetysliiton tulevien talvipäivien samat
tunnussanat ”Niin hän armahti häntä” niin
kuin jo 70 vuotta täyttäneen Porin Katulähetyksen isännöimillä talvipäivillä tasan
50 vuotta sitten. Niin kuin laupias samarialainen armahti henkihieverissä roistojen
jäljiltä tien poskessa viruvaa kurjaa, niin
Vapahtajamme Jeesus Kristus itse armahtaa

synnin jälleen kerran pettämää ja kaikki
omat voimansa hävittänyttä raukkaa,
minua ja sinua.
Meidät kuljetetaan siihen särkyneiden
sydänten majataloon, jossa ylöspito on
jo Auttajamme puolesta kustannettu
ikuisiksi ajoiksi.
Kutsun teitä Katulähetysväkeä sydämellisesti tervetulleiksi viettämään
yhteisiä talvipäiviä Silokalliolle. Rukouksemme on, että saisimme siellä jo
yhdessä kokea jotain esimakua tuosta
majatalosta, jossa kerran kaikki kyyneleet
kuivataan ja jossa synnin vaivat ovat
lopullisesti poissa.
Jarkko Willman

Herra, näytä minulle tiesi
Näytä minulle Herra se tie mitä minun
tulisi kulkea. Se tie, mikä vie taivaaseen.
Olet luvannut, että siellä sinut nähdä
saan, kun saavu taivaan rannalle. Näytä
minulle Herra sinun haavasi, jotka sait
ristin puulla.
Silmistäni tulee kyyneleitä, kun tiedän
mitä tietä kuljit.
Näytä Herra sinun kylkesi, niin minä
voin uskoa että sinä halusit minulle hyvää.
Silloin ymmärrän miten paljon sait kärsiä,
pelastaaksesi minun sieluni. Anna minun
olla lapsesi, silloin minulla on rauha sydämessäni.
Sinä olet halunnut olla omiasi lähellä.
Näillä sanoin toivotan teidät kaikki
tervetulleiksi valtakunnallisille talvipäiville
Poriin.
Inger Eronen

Inger Eronen
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” NIIN HÄN ARMAHTI HÄNTÄ”
(Luk. 10:33)

KATULÄHETYKSEN VALTAKUNNALLISET
TALVIPÄIVÄT PORISSA 10 – 12.02.2017 SILOKALLION
KURSSIKESKUKSESSA
OHJELMA:
PERJANTAI 10.02.
14
16.
17
18

KANSLIA AVATAAN. TULOKAHVIT
MIKKO TAKALA
PÄIVÄLLINEN
PÄIVIEN AVAUS: PEKKA ARPOSUO, YRJÖ LAINE,
HEIKKI HESSO, INGER ERONEN, SARI NIEMINEN
20 ILTAPALA
LAUANTAI 11.02.

8
9

AAMUPALA
AAMUHARTAUS JA HETKI RAAMATUN ÄÄRELLÄ.
PERTTI KYMÄLÄINEN
10 TERVEISET ERI PAIKKAKUNNILTA
12 LOUNAS
13 LAULUHETKI: MINNA GIILEY
14 EILA VUORINEN JA YSTÄVÄT
15 KAHVI
16 LIITON JA KENTÄN VUOROPUHELU
17 PÄIVÄLLINEN
18 70-VUOTISJUHLA: HEIKKI NUMMIJÄRVI,
JARKKO WILLMAN, SARI NIEMINEN, INGER ERONEN
19.30 ILTAKAHVI
20.00 SAUNA, NAISET
21.30 SAUNA, MIEHET
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SUNNUNTAI 12.02.

8
9
10
11.30
12.30

AAMUPALA
AAMUHARTAUS: HENNA JA TIMO
MESSU JARKKO WILLMAN
LOUNAS
PÄÄTÖSJUHLA: JARKKO WILLMAN, INGER ERONEN
-MUSIIKKI KATULÄHETYSKUORO
-LÄHTÖKAHVIT

TERVETULOA
PORIN 				
SEURAKUNTAYHTYMÄ

SUOMEN
KATULÄHETYSLIITTO R.Y

Päivien tapahtumapaikka:
Porin seurakuntien kurssikeskus Silokallio Ulvilan Kullaalla.
Osoite 29340 Kullaa. Puhelin 02-5591411
Kurssikeskuksessa on majoitus, ruokailu sekä päivien tapahtumat.
-MAJOITTAUTUMINEN 2 -4 HENGEN HUONEISSA
- HINTA: koko ajalta 110 € (sis. majoituksen, ruoan ja liinavaatteet),
1 hengen huone 130 €
La ruoka 28 €
Eri vaihtoehdoista saa lisätietoa Silokalliolta
Ilmoittautumiset Seurakuntapalvelut Pauli Westerholm puh. 0400309768
Lisätietoja Matti Huopainen puh.0400309762

Silokallion leirikeskus.
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"Älkää pelätkö! Ilmoitan
teille suuren ilon.
Tänään teille on syntynyt
Vapahtaja."
"Älkää pelätkö!" Kylla me pclkäsimme,
minä ainakin, kun runsas vuosi sitten joulun alla, Suomen halllitus pudotti roimasti
viinaveroa, erityisesti kaikkien väkevimpien
viinojen kohdalla. Pclkäsimmc seurauksia.
Me katulähetysystävät pidimme hallituksen
viinan alennusta täysin vastuuttomana,
jossa ajateltiin vain valtion budjettia ja
EU:n direktiivejä.
Nyt huomaamme, että pekomme usoittautui todeksi, niin monella tavalla, niin
monilla yhteiskunnan eri alueilla: kuten
pahoinvoinnissa.liikenteessä, hoitolaitoksissa. sairaaloissa jne. Äskettäin julkaistu
tilasto kertoo surullista sanottavaa: Kun
väkevän viinan hinta lasli 40%. niin alkoholikuolemat ovat nyt 20% suuremmat.
Kun kulutus vuosi sutten oli n. 9%, se
on nyt lähes 11% Surullisin seuraus näkyy erityisestii kotiemme pahoinvoinnin
kasvussa. "Pclkäämme taas tulevaa joulua"
, eräs äiti sanoi tavatessamme. 'Viime jouluaattona isä rupesi juomaan joulupukin
kanssa. Isä totesi: 'Nyt on joulu, otetaan
ilo irti elämästä.' Pian tuli riita ja väkivalta
mukaan sillä seurauksella, että minä lasten
kanssa jouduin pakenemaan ulos naapuriin
turvaan. Siinä meni joulun ilo. Voi kun
viime joulu ei enää vain toistuisi meillä,
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Jorma Osari
kertoi pelokas. äiti kyyneleet silmissään.
Valitettavasti tilanne on totta niin monessa
kodissa nyt monien pikkujoulujen aikana.
"Älkää pelätkö! Tätä sanaa on meidän vaikea ottaa tänä aikana vastaan. Helpommin
yhdymme virren säkeeseen: Täynnä pelkoa
ja hämmennystä tulcvasta tuntemattomasta. Pclko on tullut liian lähelle.
Muistan nuorena kun luuta pantiin oven
taakse merkille, että emme ole kotona. Nyt
kodit varustetaan turvalukoin, kameroin

ja hälyttimien. Pelko on tarttunut meihin
kuin virus. Mutta siltikin: "Älkää peljätkö."
Tämä on Jumalan enkelin riemullisin joulusanoma meille pelokkaille.
Paimenien pelko ei johtunut päihteiden
eikä huumeitten johdosta. Pelko johtui
toki yliluonnollisesta tapahtumasta, enkelin
ilmestymisestä, mutta heidän sydämensä
täytti ahdistus ja pelko. Sillä he tiesivät
kuuluvansa arvossa pidettyjen ihmisten
silmissä halveksittuun ihmisryhmään.Heitä
kutsuttiin syntisiksi ja pakanoiksi, jotka olivat Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Heitä ei huolittu edes todistajiksi oikeudessa.
Kun jouluyönä taivaan voimat järkkyivät,
he varmasti luulivat, nyt heidän lopullinen
tuhonsa on tullut. Mutta heille kuulutettiinkin ilouutinen: "Älkää pelätkö! Tänään
teille on syntynyt Vapahtaja." Miten tämä
sana voi tulla meille?, he varmasti ihmettelivät. Miksi sitä ei ilmoitettu heille, niille
viisaille ja hurskaille, jotka luulivat, että
Messias tulee vain heille.

Mekin katulähetyksen kaduilla ja kujilla
saman pelon alla olevia, mitä paimenet
tunsivat. Moni varmasti siksi juo, käyttää
huumeita ja mielen lääkkeitä, koska sissimmässään painaa raskas tunto siitä, että olen
halveksittu. En ole mikään. Ei minulla ole
ainoatakaan tosi ystävää, ei ketään, joka
välittäisi minusta. Eämälläni ei ole mitään
tarkoitusta. Kukaan ei tarvitse minua.
Mikä oli paimenten pelosta vapautumisen syy? Ei pelkästään enkelin sana,
minkä he kuulivat. "Älkää pelätkö! Tänään
teille on syntynyt Vapahtaja." Todellinen
vapautuminen tapahtui, kun he ottivat
enkelin sanan henkilökohtaisesti vastaan,
uskoivat tähän: Juuri teille eli juuri meille
on syntynyt Vapahtaja, Kristus Herra! Tästä seurasi:Nyt kiiruusti Betlehemiin. Siellä
me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen,
minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät
heti, koska uskoivat, että sana on annettu
juuri heille, eivätkä voineet olla tottelematta tätä taivaallista ilmoitusta.
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Samoin katulähetyksessä suurin ilomme
tapahtuu todeksi silloin, kun saamme nähdä, kun joku ystävämme on henkilökohtaisesti ottanut vastaan joulun sanoman:
Minullekin on syntynyt Vapahtaja, Kristus
Herra! Tämän tähden saa uskoa kaikki
synnit anteeksi. Armahdetulle syntiselle
jää ainoastaan silloin paimenten esimerkki:
nyt kiiruusti heti Vapahtajan seimen luo.
Nyt tänään tahdon antaa koko elämäni
hänelle. "Se mikä on vanhaa, on nyt ka-

donnut, katso uusi on sijaan tullut." Joka
Jeesuksen kohtaa, hän ottaa omakseen
Vapahtajansa sanan: "Mene kaduille ja
kujille, kutsumaan jokaista taivaallisiin
häihin." Taivaallisesta ilosanomasta saan
pelotta kertoa kanssasisarille ja -veljille:
Sinullekin on syntynyt syntisten Vapahtaja ,Kristus Herra! Ota sinäkin vastaan ilo,
rauha ja rakkaus, joka lopulta karkottaa
kaiken pelon.
Jorma Osari

Katulähetysliiton hallitus työskenteli taas yhteisen näyn vahvistamiseksi
- Me Katulähetysliitossa haluamme tarjota ihmiselle mahdollisuuden tulla rikkinäisestä ehyeksi
hyväksynnän ja välittämisen kautta. Pyrimme pitämään tilaisuuksissamme matalaa kynnystä ja
avointa ilmapiiriä, mihin kenen tahansa on helppo tulla. Toimimme oikeuden mukaisesti yhteisiä
pelisääntöjä noudattaen sekä kehitämme uusia toimintamuotoja muuttuvien tarpeiden mukaan
vastaamaan ajan haasteisiin.
Katulähetyksen työnäyn ytimenä ovat julistus, joka palvelee yhteistä päämäärää tässä ajassa ja
ikuisesti sekä palvelu, jonka kautta ihminen tulee täydeksi ja todeksi kokonaisuutena. Nämä kaksi
ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, mutta kuitenkin sekoittumatta niin, että julistus opettaa
palvelua toimimaan oikein ja palvelu opettaa julistusta kohtaamaan ihmisen.
ARVOT
• Kristuksen rakkaus
• arkisuus
• toisen kunnioittaminen
• rehellisyys
• yhteisöllisyys
Mikä on luovuttamatonta Katulähetystyössä?
Usko Jeesukseen Kristukseen
Toivo paremmasta, rakkaus
Aamun avaus, vas, Kauko Laaksamo,
Evankeliumi-sanoman vieminen ihmisille
Pentti Ruotsalainen, Inger Eronen ja
Palvelu armon ilmapiirissä
Matti Eronen.
Uutta tulevilla talvipäivillä Porissa!
Seuraavilla Katulähetyksen talvipäivillä on jäsenillä mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään.
Porin päiville tulee esille ”IDEAPANKKI” – LAITA HYVÄ KIERTÄMÄÄN seinä, jonne
jokainen voi käydä kertomassa mikä omassa katulähetystoiminnassa on hyvää, mitä voisi kehittää
ja mitä ideoita olisi vielä haaveena toteuttaa, joko omassa tai toisen srkn/yhdistyksen toiminnassa.
Päivien ideat laitetaan kaikkien saataville Katulähetysliiton nettisivuille. Nyt kaikki ideoimaan ja
jakamaan hyvää!
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SKLLn Valtakunnalliset kesäpäivät 2017 Kuopiossa 18-20.8.2017 Kallaveden
kirkolla Kuopion ev.lut. seurakunnat ja Kuopion Katulähetys ry

Kesäpäivien teema on siis: VARJOISTA VALOON
Raamatun kohdat ovat: Joh.12:46 " Kristus sanoo: Minä olen valo ja olen tullut
maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen."
Sekä Vanhasta Testamentista: 2. Sam. 22:29 : " Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä
tuot pimeyteeni valon. ( Kirkkoraamattu 1992).
Ajatuksenamme Kuopion Katulähetys ry:n johtokunnassa oli teemaa valittaessa,
että katulähetystyössä meidän tulee nostaa varjoon jääneitä ihmisiä Jumalan kirkkauden valoon ja takaisin seurakuntayhteyteen yksinäisyydestä, ahdingosta, lankeemuksesta, masennuksesta, häpeästä, väärästä syyllisyydestä ja anteeksiantamattomuudesta.
Toiseksi meidän tulee julistaa Rauhan ja Rakkauden sanomaa syntiemme sovittajasta, Jeesuksesta Kristuksesta, joka ei vain tullut viattomana lapsena jouluna seimeen
makaamaan. Vaan vartuttuaan mieheksi ja kun Hänen aikansa Jumalan suunnitelmissa
koitti, hän toteutti Jumalan suunnitelmaa kiertäen ihmisten keskuudessa julistaen
Taivasten Valtakunnan tulemista ja parantaen sairaita sekä puolustaen sen ajan sorrettuja ihmisiä. Ja kuinka Jeesus ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan valaisi
meille tien Jumalan yhteyteen, Taivasten Valtakunnan kansalaisiksi.
Jeesuksen esimerkkiä noudattaen meidän kaikkien tunnustavien kristittyjen tulee
noudattaa Jeesuksen, tuon suurimman katulähetystyöntekijän esimerkkiä ja rakastaa
lähimmäistämme kuin itseämme. Paavali kiteytti teemaa vielä kehoittamalla, että
toinen toisemme palvelemisessa kilpailisimme keskenämme.
Ajatella miten eri näköinen ja eri tuntuinen tämä maailmamme olisi, jos me kaikki
noudattaisimme Jeesuksen ja Paavalin opetuksia elämässämme! Silloin meillä olisi
tosiaankin Joulu joka päivä ja jakaisimme niitä parhaita lahjoja toinen toisillemme!
Ja vielä tuosta paljon puhutusta Reformaatiosta, jota luterilaisessa kirkossa vuonna 2017 saamme juhlia. Luther opetti, miten ihminen voi pelastua. Se on hienosti
kiteytettynä sanoihin: Yksin Uskosta, yksin Armosta, Yksin Kristuksen kautta.
Armorikasta ja Rauhaisaa Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2017 Suomen
Katulähetysliiton kaikille toimijoille ja jäsenjärjestöille sekä seurakunnille!
Jarmo Tarkkonen
Kuopion Katulähetys ry
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Suomen Katulähetysliitto ry. Finlans gatumissionsförbundet rf.

Postiosoite: : Puheenjohtaja Pekka Arposuo
Huoltokuja 3 40800 Vaajakoski, 0400849710
Pankki: OP 571083-276675

www.katulahetysliitto.org
HALLITUS 2016:
Puheenjohtaja
Pekka Arposuo, Huoltokuja 3,
40800 Vaajakoski
0400 849 710
pekka.arposuo@gmail.com
Sihteeri
Anne Belghiti, Kokkola
050 3147451
anne.belghiti@evl.fi
Inger Eronen, Pori
044 291 9124
inger.m.eronen@gmail.com

Alli Pettersson
alli.pettersson@gmail.com,
puh. 0445064105
Sinikka Vilen, Tampere 0407345914
Kauko Laaksamo, Hanko
(019) 248 3185, 050 564 0168 k
Petri Laitinen, Turku
Alvar Savallampi, Pyörönkaari 26
as 12 70820 Kuopio
Alvar.savallampi@hotmail.com
0407363421

Taloudenhoito:
Tilitoimisto Anne-Maija Koivisto 0456512020
a-m.koivisto@co.inet.fi

