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Puheenjohtajan 
tervehdys
SAARNA ROVANIEMEN KIRKOSSA  
16.03.2014   Mark. 9:17-29

Olin pitämässä hartautta eräässä ete-
lä-suomalaisessa päihde-kriminaali-
ongelmaisten päivätoimintakeskuk-

sessa.  Hartauden päätteeksi luimme yhdessä 
Isä Meidän- rukouksen,jossa pyydetään, että 
"anna meille meidän syntimme anteeksi niin-
kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat 
meitä vastaan rikkoneet".   

Hartauden jälkeen yksi osallistujista kysyi: 
"Miksi et rukoile, että hovioikeuskin antaisi 
anteeksi?"  

Mies tiesi monien vaikeiden tilanteidensa 
keskellä ajautuneensa epätoivoiseen tekoon , 
josta hän odotti lainmukaisia seuraamuksia.  
Hän koki olevansa päivän evankeliumissa ker-
rotun pojan tavoin ikäänkuin maahanpaiskattu. 

Rukoilemisesta oli kuitenkin tullut tärkeä 
osa hänen elämäänsä. Mies odotti maallisen 
oikeuden tuomiota, mutta sen tehtävä ei ole 
antaa anteeksi. Taivaallinen oikeus on eri asia.  
Rangaistavat teot ovat harvoin suunniteltuja, 
suurin syy on päihteet ja etenkin niiden han-
kinta.

Päivän evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen 
luokse tuodusta pojasta. Maahanpaiskautumi-
sen lisäksi hän kouristeli kaatuessaan. Pojan 
isän vahva usko sai kuitenkin Jeesuksen pa-
rantamaan pojan vaivastaan. Jeesus sanoi, että 
kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.

Usko on Jumalan lahja

Tämän päivän keskeiset aiheet ovat rukous ja 
usko.  Usko on Jumalan lahja.  Jumala on vain 
rukouksen matkan päässä meistä.  Jeesulsen 
mukaan meidän voimanlähteemme on rukous.

Elämässämme on tilanteita, jolloin koemme 
tulevamme maahanpaiskatuksi ja arjessa on 
asioita, joiden kanssa joudumme kouriste-
lemaan ja kompuroimaan.  Joskus edetään 
pienin askelin ja joskus harppauksin, suuntaan 
tai toiseen.  Eräs ystäväni totesi kerran, että 
uskovankin elämä on vaikeaa, mutta uskovana 
on helpompi kestää.  On mihin tarttua.

Tänään vietämme katulähetyksen kirkko-
pyhää.Katulähetys on kristillistä vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa päihde- ja kriminaalityötä.  
Keskeistä siinä on evankeliumin jakaminen 
sanoin ja teoin.

Katulähetyksen kautta on monta tuhlaaja-
poikaa ja  -tyttöä saanut palata ja löytää uuden 
elämän. Katulähetyksen valtakunnallisilla 
talvipäivillä oli teemana raamatunlause Jesajan 
kirjasta:  "Minä nostan ja kannan ja pelastan.". 

Katulähetystyö on konkreettisesti osoittanut 
sen, miten Jeesus voi uskon kautta nostaa 
elämänsä suohon vajonneen toivottamana 

Sinikka Vilen



4

tapauksenakin pidetyn pienen ihmisen ja sen 
miten Jeesus kantaa ja pitää pinnalla ja miten 
Jeesus pelastaa matkan varrella monista vaa-
roista ja houkutuksista.  

Saamme kaikki turvautua siihen, että Jumala 
nostaa. Se mihin Hän meidät nostaa siinä hän 
meitä myös kantaa.  Emme tiedä mistä kaikesta 
Hän päivittäin meidät pelastaa  Saamme elää 
myös ikuisen elämän ja pelastuksen toivossa.

Katulähetyksessä tutuksi tulleessa laulussa 
laulamme, että "katso Kristus kadulla kulkee ja 
Hän kurjinta tervehtää.  Hän ohi ei kiirehdikkään , 
vaan juttelemaan jää".  Jeesus ei kulje ohi, Hänellä 
on kaikille aikaa. Kristukselle ei kukaan ole kur-
ja.  Laulu jatkuu: "Ja katso nyt mitenkä kätensä 
Hän ojentaa arpisen, ja siihen suo tarttua käden 
heikon syntisen ihmisen".Ihminen katsoo onko 
käsi likainen vai puhdas, mutta Kristukselle 
ei ole epämiellyttäviä käsiä. Parannuttuaan 
kouristeleva poika, josta evankeliumi kertoo 
jäi makaamaan maahan.  Jeesus tarttui häntä-
kin kädestä ja nosti hänet. Vietämme paaston 
aikaa ja  olemme laskeutumassa pääsiäiseen, 
se muistuttaa meitä Jeesuksen ojentamasta 
arpisesta kädestä, johon saamme joka hetki 
tarttua.  Arvet Jeesuksen kädessä ovat meidän 
sovitettuja syntejämme.

Palaan vielä mieheen, joka odotti vankeus-
rangaistusta tekojensa seurauksena.  Jeesuksen 
käsi oli ojennettuna myös hänelle.  Hän tarttui 
käteen ja  löysi Jumalan ja tasapainon elämään-
sä.. Hän koki olevansa vapaa.  Vankilassakin voi 
olla vapaa, jos on itsensä ja Jumalansa kanssa 
tasapainossa.  Monenlaiset vankilat ja kahleet 
ympäröivät ihmisiä myös täällä siviilissä.

Opintomatkalla Tansaniassa

Sain käydä viime marraskuussa Tansaniassa 
Oulun Hiippakinnan järjestämällä  opinto-
matkalla.

Tansania on kehitysmaa, josta puuttuu lähes 
kaikki meille itsestään selvät turvaverkostot.  
Siellä eletään hetkessä, ei ole muuta turvaa kuin 
rukous ja usko.  

Tansaniassa rukouselämä syveni. Lähetystyö 
avautui aivan uudesta näkökulmasta.Erään 
lähetystyöntekijän sanat: "Toivoisin ainakin 
kerran viikossa olevani jossakin muualla kuin 
täällä", koskettivat syvältä.                                                  

Elämä on uskon ja epäuskon taistelua. 
Kuka meistä ei joskus olisi "epäilevä tuomas".  
Helposti tulee kysyneeksi, enkö täytä nittaa?   
Eräältä tuntemaltani papilta kysyttiin kerran: 
"Koska tulit uskoon?" Hän vastasi, että mitä 
kertaa niistä tarkoitat.  Jumalan edessä ei tarvit-
se yrittää uskoa enempää kuin uskoo.  Rukous 
ei vaadi taitoa. Jos on vaikea löytää sanoja, on 
hyvä muistaa, että Isä meidän-rukous kattaa 
kaiken.  Huokauskin riittää.  Jumalan edessä ei 
myöskään tarvitse yrittää olla parempi kuin on.  

Maanpäällä ollessaan Jeesus taisteli pimeyden 
valtoja vastaan antamalla syntejä anteeksi ja 
parantamalla sairaita.  Hän antoi toiminnallaan 
meille esimerkin lähimmäisen rakastamisesta.

Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.

Sinikka Vilén

Tansania on noin 45 miljoonan 
asukkaan valtio Itä-Afrikassa.
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Katulähetyksen talvipäivät järjes-
tettiin Porissa Silokallion kurs-
sikeskuksessa. Järjestelyvastuun 

oli ottanut Porin seurakuntayhtymä. 
Osanottajat, noin 90 henkeä, saivat nauttia 
mielenkiintoisesta ohjelmasta, joka oli sekä 
tiivis että koskettava. Varsinaista ohjelmaa 
edelsi Takuu-säätiön toiminnanjohtajan, 
Juha Pantzarin, esitys velkakriisiin jou-
tuneiden auttamisesta.   

Pääjärjestäjänä toiminut pitkäaikainen 
Katulähetysliiton hallituksen jäsen, Inger 
Eronen, toivotti osanottajat tervetulleiksi 
ja kertoi Kenian matkastaan. Suurella vai-
valla Afrikasta tuotu ja varjeltu saviruukku 
putosi kotiin tullessa lattialle ja särkyi. 
Ruukku oli palasina. Matti -puoliso otti 
kuitenkin sirpaleet ja liimasi kaiken ko-
koon. Näin myös Jumala eheyttää meitä, 
särkyneitä saviruukkuja.   

Katulähetysliiton talvipäivät 
Porissa 7.-9.2.2014

”Minä nostan ja kannan ja pelastan”  (Jes 46:4)

Kirkkoherra Kari Penttinen ja vai-
monsa Outi lauloivat Jumalan pelloista. 
Jumalan tuuli koskettaa meitä kuin viljaa. 
Kirkkoherran mukaan Eurooppa, Suomi ja 
koko maailma tarvitsee herätystä, Jumalan 
tuulen kosketusta. Mooseskin sai aika-
naan katsella Jumalan kirkkautta. Laulun 
aiheemme on muuttumaton, Jeesus, risti 
ja armo.    

Diakoni Mikko Salonen kertoi ateistin 
ihmetelleen, miten Jeesus muka muutti 
veden viiniksi. Sehän oli mahdotonta.  
Tuota ihmettä kristitty keskustelukump-
pani ei kyennyt todistamaan, mutta sen 
sijaan hän kertoi saaneensa monta kertaa 
nähdä, miten Jeesus oli muuttanut viinan 
huonekaluiksi, taloustarvikkeiksi ja siis-
tiksi kodiksi.  Siunaus elämässämme ei 
kuitenkaan tarkoita ongelmien poistumista 
vaan sitä, että Jumala on läsnä kaikissa 

Porin talvipäiville osallistui noin 90 henkeä.  Eturivissä pastori Jarkko Willman ja 
pääjärjestäjä Inger Eronen.
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elämämme vaiheissa, niin ongelmissa kuin 
siunauksissakin. Jumala on antanut elä-
määmme erilaisia lohdutuksia kuten hyvät 
ystävät. Onnellisuuden salaisuus on siinä, 
että opimme tyytymään meille annettuun. 

Pastori Jarkko Willmanin mukaan ki-
peintä on se, kun havaitsee itse olevansa 
syypää toisen ihmisen haavoihin. Meillä on 
kuitenkin ihmeellinen lääke, sillä Jesajan 
kirjan luvussa 53 kerrotaan, että Hänen, 
Jeesuksen, haavojen kautta me olemme 
paratut. Meillä on suuri ylimmäinen pappi, 
kaikessa koeteltu, kuitenkin ilman syntiä. 
(Heb 4:14-16) Siksi voimme käydä turval-
lisin mielin armon istuimen eteen. Jeesus 
sanoo: ”Ole turvallisella mielellä, sinun 
syntisi annetaan sinulle anteeksi.”

Tervetulosanoissaan Katulähetysliiton 
puheenjohtaja, Sinikka Vilen, kertoi 
vuodessa olevan kaksi elämän kohokohtaa, 
Katulähetyksen valtakunnalliset talvi- ja 
kesäpäivät. Hän iloitsi Porin virkistyneestä 
työstä ja siitä että Porin seurakuntayhtymä 
otti järjestelyvastuun. 

Lauantaiaamuna Jarkko Willman kertoi 

dynamiitin keksijän, Alfred Nobelin 
(1833-1896), ennenaikaisesta muistokirjoi-
tuksesta, jonka tämä itse sai yllättäen lukea 
aamun lehdestä. Se sai Nobelin muutta-
maan testamenttinsa. Voisimmeko mekin 
muuttaa oman muistokirjoituksemme ja 
kohdata Jumalan aiempaa syvemmällä 
tavalla? Jumala kohtaa meidät alhaalla, 
kynnyksen alla itse valitsemallaan tavalla.

Raamattutunnilla kuulimme Moosekses-
ta, joka katsoi Kristuksen pilkan suurem-
maksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. 
Hän kärsi mieluummin vaivaa Jumalan 
kansan kanssa kuin sai synnistä lyhytai-
kaista nautintoa. Mooses ymmärsi, että 
Jumalan antamat siunaukset on käytettävä 
palveluksen työhön.    

Paikkakuntien terveiset aloitti Pori. 
Timo Lindevall kertoi vapautumisestaan 
huumeiden orjuudesta. Pitkäaikainen 
käyttö oli jo ehtinyt vahingoittaa vakavasti 
terveyttä, oli sekavuutta ja katsekontakti 
ei toiminut. Viimein Timo huusi Jumalan 
puoleen: ”Auta Jeesus!”  Tapahtui ihme. 
Taskussa olleita huumeita ei enää tarvinnut 

Vapaata ajatustenvaihtoa kahvitauolla. Ihmisten kohtaaminen on tärkeää  
katulähetyspäivillä.
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käyttää. 12-vuotiaana uskoon tullut Han-
na painotti todistuksessaan, että meillä ei 
ole muuta annettavaa kuin Jeesus. Yllättäen 
löytyneen vanhan lehden innoittamana 
”Matti-pappi” Vuolanne kertoi kauan 
sitten Frans Hannulan kokouksissa 
uskon löytäneestä isoisästään, Juho Fri-
manista. Juopon elämä muuttui. Myös 
katkeruudesta voi vapautua.  

Kauko Laaksamo kertoi hankolaisten 
iloitsevan Jumalan teoista. Evankeliumi 
on Hangossa saanut koskettaa vahvasti 
raavaita miehiä. Hangon kesäpäivistä on 
edelleen kiitollinen olo. Uudet toimitilat 
ovat palvelleet hyvin.        

Raumalla on nyt yli 30 työntekijää, iloitsi 
Matti Laukkanen pyytäen esirukousta 
Rauman seudun puolesta.  Matti lauloi 
Jeesus nimen voimasta. Se voi vapauttaa 
peliriippuvuudestakin. Jumala kutsuu 
ihmisiä. Halpa saviruukku saa kantaa si-
sällään Kristuksen kuvaa.   

Suomalaisen vankilatyön uranuurtajan, 
Mathilda Wreden, syntymästä tulee 
kuluneeksi 150 vuotta. Wreden jalanjälkiä 

Vaasassa on opinnäytetyössään seurannut 
diakoni, Erja Kahl-Huhtamäki. Hän 
valotti myös Vaasan monia työmuotoja 
kuten nuorille miehille järjestettyä pyhä-
koulutoimintaa, ruokailuja ja tukiasumista. 

Jyväskylän terveiset toi Ari Saatola, 
elämästään lähes 20 vuotta vankilassa 
viettänyt veljemme. Lapsuudestaan lähtien 
Arilla oli sisäinen tunto, että eräänä päivänä 
elämä muuttuisi. Hän kaipasi rakkautta ja 
hyväksyntää. Sisin oli rikkoutunut, sillat 
poikki. 41-vuotiaana ei ollut enää mitään, 
mistä pitää kiinni. Sitten hän sai kokea 
Jumalan armon ja uudestisyntymisen. 
Siitä alkoi eheytyminen ja paraneminen. 
Ari kouluttautui lähihoitajaksi. Väsymystä 
ja vastoinkäymisiä on ollut mutta Jumala 
on armollinen. Viiden lapsen isälle on nyt 
avautunut vakituinen työpaikka Espoosta.

40 vuotta katulähetystyössä mukana 
ollut Kaarina Riitinki Turusta kertoi ko-
kemuksistaan Jumalan rakkauden käytössä. 
Rakkautta ei voi verrata mihinkään täällä. 
Minkä antaa, sen saa moninkertaisesti 
takaisin. Se on huimaava näköala.

Lauluhetkessä kuultiin Lukkarin koulun pojat -yhtyeen esityksiä. 
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Tampereella katulähetystyö on kokenut 
kovia. Työtä ollaan ajamassa alas. Tampe-
reen terveiset saivat miettimään katulähe-
tystyön tulevaisuutta laajemminkin.     

Lauluhetkessä kuultiin Lukkarin kou-
lun pojat -yhtyeen esityksiä ulottuen 
laulelmista hengellisen musiikin helmiin. 
Juha Vainion Yksinäinen saarnipuu sai 
katulähetyskontekstissa syvän hengellisen 
merkityksen. Äärimmäisen yksinäisissä 
ja karuissa olosuhteissa toteutuu lopulta 
Luojan antama tarkoitus. Siemenessä on 
kasvuvoimaa, Luojan istutus juurtuu, 
kasvaa ja saattaa lopulta matkaan uuden 
siemenen. ”Poikien” laulut puhuttelivat 
ja niitä syvensivät lyhyet runoesitykset. 
Jumala on suuri rakkaus, ihminen vain 
tomuhiukkanen.  

”Matti-pappi” Vuolanne oli kuullut 
Olympian jumalien leijuvan nyt kisakau-
pungin yllä. Pelastumme kuitenkin vain 
Jeesuksen kautta. Vain Jeesus voi täyttää 
sen tyhjiön, jonka moni huippu-urheilija 
kohtaa uransa jälkeen. Saamme olla varmat 
ja vakuuttuneet siitä, että Jumala tahtoo 
auttaa. Täynnä iloa ja intoa olevan ”Matti 
-papin” esityksiä täydensivät hienosti tytär 
Sinikka Hännikkälän perheen musiikki-
esitykset ja Sinikan todistuspuheenvuoro. 
Jumalalla ei ole geenivirheitä. Hän tuntee 
meidät läpikotaisin.

Päivätilaisuudessa Eija Vainio kertoi 
Jumalan sanan voimallisuudesta, merkityk-
sestä ja pyhyydestä. Sana on elämän leipä 
ja elävä leipä. Iankaikkinen turvamme on 
Kristus, lihaksi tullut sana. Voisimmepa 
olla tuon sanan läpivalaisemia.

Liiton ja kentän vuoropuhelussa kuultiin 
näkemyksiä koulutuksesta katulähetys-
päiviin liittyen. Hangon Katulähetyksen 

toiminnanjohtaja, Kauko Laaksamo, 
esitteli liiton ensi kesän risteilyä Gabriella 
aluksella. Risteily suuntautuu elokuun 
lopulla Tukholmaan ja samalla vietetään 
Katulähetysliiton 60-vuotisjuhlia. 

Valoa elämään juhlassa esiintyi Liekki-
ryhmä, joka esitti pääasiassa Pekka Si-
mojoen sävellyksiä Anna-Mari Kaskisen 
sanoihin. Ryhmä hiljensi kuulijakunnan 
ja väliin kuultiin koskettavia todistuksia. 
Saatoimme yhdessä kokea Viinipuu -laulun 
sanoin: ”Oksina puun kasvamme näin, 
kasvomme nostamme valoa päin, yhteys 
on tie heikkojen, Kristuksen ystävien.” 
Elämän koettelemusten ja menetysten 
tuskan keskellä selitykset loppuvat. Jää vain 

Pekka Arposuo ja Inger Eronen.

Ateriahetket olivat tärkeitä.
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huuto, Herra armahda. 
Jarkko Willman kertoi Jumalan iloit-

sevan nähdessään meidät tässä ja nyt. On 
tärkeää nähdä ja tulla nähdyksi rakkauden 
silmin. Tällaisella katseella myös Jeesus 
katsoo meitä. Meidän tulisi nähdä Kris-
tus kurjimmassakin lähimmäisessämme. 
Opimme, kuinka Jeesus on kätketysti 
läsnä Luukkaan evankeliumin monissa 
kertomuksissa, jopa tuhlaajapojassa ja La-
saruksessa tai lapsessa, jonka Jeesus herätti. 

Sunnuntaiaamun avasi Helmi Ylijoen 
sana Jumalan johdatuksesta asuntoasiassa: 
”Kotisi on korkeimman suojassa.” Saimme 
yhtyä Lina Sandell-Bergin lohdulliseen, 
”Kun on turva Jumalassa”. Messussa 
siunattiin uudet katulähetystyöntekijät 
tehtäviinsä. Pastori Reija Nordström pai-
notti saarnassaan sanan siemenen suurta 
kasvuvoimaa. Meidät on kutsuttu olemaan 
valona ja suolana. 

Katulähetyspäivien päätöstilaisuudessa 
kuultiin evankelista Heikki Nummijär-
ven puhe. (Jes 43:18-19) Meidän tulisi op-
pia elämään tätä armon päivää, irrottautua 
vääränlaisesta menneisyyden pohtimisesta 
ja suuntautua elämässämme eteenpäin. 

Katulähetysliiton puheenjohtaja, Sinik-
ka Vilen, kehotti puheessaan jakamaan 
Jumalan rakkautta monin tavoin sekä 
sanoin että teoin. Työssä tarvitaan oikean-
laista nöyryyttä ja se etenee usein pienin 
askelin. Pekka Arposuo ojensi katulähe-
tystyöhön siunatuille katulähetysmerkit 
ja Inger Eronen ruusut. Myös järjestäjät 
kukitettiin. Siunauksen toivotuksin saatteli 
puheenjohtaja osanottajat kotimatkalle. 
Aalloilla tavataan.

Markku Leinonen    

Katulähetystyöntekijöiksi siunattiin Juha Ahjotule ja Stefan Lindström.
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Evankelista Heikki Nummijärvi Poris-
ta aloitti tilaisuuden rukouksella.

Hän jakoi sanankohdan Jesaja  43: 
18-19.: ”Älkää entisiä muistelko, älkää 
menneistä välittäkö. Katso, minä teen 
uutta: nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä 
huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, 
virrat erämaahan.” 

Joku  Japanin lähetti käsitteli jossain 
artikkelissa menneitä asioita ja mainitsi, 
että se on valtava ilon ja voiman lähde kun 
unohdamme sen mitä on takana. Heikki 
kertoi tulleensa 27.2.78. kotiin kapakasta. 
Hänellä oli voimakas henkinen krapula. 
Hän risti kätensä ja rukoili. Sitten hän 
huusi vaimolleen ” minun viinanjuontini 
loppui nyt tähän ” .

Kuusi vuotta myöhemmin Heikki oli 
yhteiskristillisessä tilaisuudessa ja sen jäl-

Juhlatunnelmia Katulähetys-
päivien päätöstilaisuudesta

keen veljet saunoivat. Heikki ihmetteli kun 
saunassa veljet huusivat aamenta ja Kiitos 
Herralle löylynheiton lomassa. Hänestä 
se tuntui lähes jumalanpilkalta. Hän ei 
halunnut uskoa samalla lailla.

Heikki lähti saunasta yksinäiseen paik-
kaan. Eräs veli tuli hänen perässään ja he 
juttelivat. Veli kysyi Heikiltä : ” Etkö 
sinä uskokaan ” ? Heikki vastasi : ” En 
ainakaan samalla lailla kuin nuo veljet 
saunassa. Heidän puheensa kuulostaa 
lähes jumalanpilkalta.” 

Heikki sai itkeä ja vapautua  
syntien painoista

Uskonveli lausui Heikille kohdan  Jo-
hannes 3:3 ” Joka ei synny uudesti 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valta-
kuntaa.” Heikki juoksi yläkertaan. Hän 

Porilaiset juhlien vapaaehtoistyöntekijät kukitettiin.
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sai itkeä ja vapautua vuosikymmenien 
syntien painoista. Kaikki hänen syntinsä 
ja rikkomuksensa pyyhittiin pois. Ne an-
nettiin anteeksi. Jumala ei enää muistele 
niitä. Hän ei muistele sinunkaan syntejäsi. 
Jumala sanoo meille : ” Älkää enää mennei-
tä muistelko. Opi elämään armon päivää, 
saat voimaa ja iloa. Katso tätä päivää uusin 
silmin ja sydämin.

Liian usein kuljemme ahdistunein ja pe-
lokkain kasvoin autiomaassa. Jumala sanoo 
meille : ” Minä teen tien korpeen, virrat 
erämaahan. Jospa tänään ilo puhkeaisi 
elämäämme. Seuraa Jumalan Sanaa ja sen 
antamia kehotuksia, niin  Jumalan voima 
on kanssasi. Valvo ja näe vaivaa. Jokai-
sella on oma menneisyytensä. Saatat 
ajatella, että olisit voinut elää toisinkin. 
Et voi muuttaa menneisyyttäsi.

Monilla ihmisillä on myös positiivisia 
kokemuksia menneisyydestä. Vaikka elä-
mäsi olisi kuinka hyvin elettyä tarvitset 
Kristuksen sovitustyötä päästäksesi taivaa-
seen. Jumala ei anna meille lupaa kahlata 
loputtomiin menneisyydessämme.

Se ei ole meille hyväksi. Kun tänään läh-
det täältä, Hän ei muistele syntejäsi. Jumala 
kutsuu meidät elämään juuri tätä hetkeä. 
Kun menneisyyden syyllisyys nostaa pää-
tään, käännä katseesi Jeesukseen. Saamme 
heittäytyä armon varaan.

Heikonkin rukous kuullaan 
Rukouksesi, heikonkin kuullaan. It-

semme sijasta saamme katsoa uskomme 
alkajaan ja täyttäjään. Älä arkaile, äläkä 
pelkää !

Lopuksi Heikki kertoi koskettavan 
kertomuksen sota- ajoilta. Nuori nainen 
ja mies olivat rakastuneet toisiinsa ja ajat-

telivat menevänsä sodan loputtua naimi-
siin ja perustavansa perheen. Mies joutui 
rintamalle ja haavoittui melko pian. Hänen 
molemmat jalkansa amputoitiin.

Sulhanen kirjoittaa sairaalasta morsia-
melleen erokirjeen. Hän kertoo haavoit-
tumisestaan ja sanoo morsiamen olevan 
vapaa etsimään itselleen toinen mies. 
Hänestä ei olisi kuin vaivaa morsiamel-
leen. Nainen lukee kirjeen itkien ja lähtee 
sotilassairaalaan tapaamaan sulhastaan. 
Päästyään hänen vuoteensa ääreen hän 
pyytää sulhastaan ojentamaan hänelle va-
semman kätensä. Morsian sanoo ” Minä 
en jätä sinua. Juuri nyt sinä tarvitset minua 
eniten.” Onko lähelläsi joku, jolle sinä voit 
sanoa : ” Nyt sinä tarvitset minua eniten ”. 

Vapahtaja voi myös kysyä sinulta tar-
vitsetko häntä juuri nyt eniten elämässäsi 
?Jumala siunatkoon sinua ja tätä hyvää 
työtä jota teet ! Tämä työ kantaa hedelmää 
Taivaan kotiin asti.

Diakoni Sinikka Vilen kutsui Juha 
Ahjotulen ja Stefan Lindströmin eteen. 
Heidät oli aiemmin tänään siunattu katu-
lähetystyöntekijöiksi.Sinikka sanoi heille:

” Teidät on siunattu katulähetystyöhön. 
Jakakaa Jumalan rakkautta monilla eri ta-

Heikki Nummijärvi
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voilla, sanoin ja teoin.
Tässä työssä tarvitaan oikeanlaista 

nöyryyttä. On hyvä pitää tuntosarvet 
kohollaan kuinka kohtaatte ihmisiä. Se 
tapahtuu monesti pienin askelin. Siunaus, 
jonka tänään saitte on aina mukananne, 
nukkuessannekin.

Vapaaehtoistyöntekijä 
kukitettiin

Onnitteluiden jälkeen Pekka Arpo-
suo  ojensi heille riipukset ja Inger Ero-
nen ruusut. Myös Porin vapaaehtoiset 
saivat ruusut, sekä vahtimestari ja keittiö-
työntekijät, Inger sekä kanttori.

 Loppusanoiksi Sinikka Vilen sanoi: 
Täällä on oikeasti ollut juhla tänä viikon-
loppuna. Jeesus on ollut päähenkilö tässä 
juhlassa alusta loppuun. Meitä on ollut 
täällä mukana monta tuhlaajapoikaa ja 

tyttöä. Joku kuulijoista huusi, että eikö-
hän  me olla kaikki niitä. Viikonlopun 
aikana kaupungilla tapahtuu vaikka mitä. 
Jospa ensi vuonna ja tulevina päivinä 
kaduilta osaisi joku tulla näille päiville. 
Ettei kenenkään tarvitsisi kantaa pahaa 
oloa , etsiä korvikkeita elämäänsä ja 
tehdä asioita, joita joutuu myöhemmin 
katumaan.

 Juhliemme teemana oli : ” Minä nos-
tan, kannan ja pelastan.”  Tätä sano-
maa kaivataan monissa kaupungeissa. 
Henkilökohtaiset todistukset olivat aivan 
ihania. Siunausta ja siunattua kotimatkaa ! 
Näemme aalloilla Kesäpäivillä !

Talvipäivien kapula ojennettiin Rau-
malle.

Liisa Hänninen
 

 
 

Katulähetyksen talvipäivät järjestettiin Porissa Silokallion kurssikeskuksessa. 
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l Alvar Savallampi on Ka-
tulähetyksen aktiivinen puuha-
mies, seurakunnan vapaaehtois-
työntekijä sekä lapsenlapsilleen 
omistautunut isoisä. Aina eivät 
Alvarin  asiat kuitenkaan olleet 
näin mallillaan. Tarvittiin monta 
vuotta, monta käännettä ja paljon 
johdatusta, että elämä alkoi kul-
kea oikeilla raiteillaan.

”Minä olen sitä mieltä, että ihmisen elä-
mässä mikään ei ole vain sattumaa. Kyllä 
se on johdatus, joka meitä kuljettaa”, Alvar 
Savallampi tuumaa tänään.

Alvar tutustui alkoholiin jo teinipoika-
na ja myöhemmin reissuhommat saivat 
tarttumaan pulloon yhä useammin. Siinä 

hujakassa meinasi mennä perhekin ja 
vaimon kanssa oltiin jonkin aikaa erillään.

”kerran sitten täyskännissä tuli äkisti 
tunne, että nyt saa viina orjuus loppua. 
Pistin kännyt ristiin ja sanoin: Jumala, eikä 
tämä minun kohdalla jo riittäisi.

”Lähdin kotoa kantabaariini, jossa tapa-
sin AA:ssa raitistuneita kavereitani. Heiltä 
sain apua ja ohjausta hoitoon. Oli Jumalan 
johdatusta, että kohtasin sinä päivänä juuri 
oikeat kaverit.”

Asiat alkoivat loksahdella paikoilleen ja 
välit vaimonkin kanssa korjaantuivat. Alvar 
kävi AA:ssa kymmenen vuotta, että pääsisi 
eroon entisistä kaveriporukoista.

Varsinainen elämän kulminaatiopiste tuli 
vastaan erään automatkan aikana vuonna 
-84.

”Siinä ajaessa ääni yllättäen kysyi: muis-

Autettavasta auttaja
Alvar Salvallampi toimii Kuopion Katulähetyksen puheenjohtajana ja Suomen 
Katulähetysliitto ry:n hallituksen  varajäseneän. Hän on kuuden lapsen isoisä.
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tatko mitä aikoinaan lupasit? Olin nimit-
täin hädän hetkellä luvannut Jumalalle 
tehdä mitä vain, että pääsisin viinasta.”

”Itkuhan siinä pääsi ja en voinut muuta, 
kuin ajaa erään uskovaisen ystäväni luo, 
jossa rukoilimme yhdessä”, Alvar muis-
telee.

Elämässä alkoi uusi polku, joka johdatti 
Alvarin auttamaan hädässä olevia lähim-
mäisiään. 

Jeesailen kuljeksivia kavereita

Muutama vuosi sitten Alvaria työllis-
tävät Kuopiossa viikonloppuna pidetyt 
valtakunnalliset Katulähetyspäivät, joiden 
järjestelyissä hän oli mukana. Päivät onnis-
tuivat erinomaisesti.

”Olen ollut aktiivisesti mukana Ka-
tulähetyksessä viimeiset kymmenkunta 
vuotta. Aikaisemmin olen tehnyt joitakin 
satunnaisia pätkiä.”

”Katulähetys on minulle luonteva va-
linta, sillä olen aina enemmän tai vähem-
män yrittänyt jeesailla näitä kuljeksivia 

kavereita”.
Alvarin autettavat ovat pääasiassa alko-

holisoituneita ja syrjäytyneitä lähimmäisiä.
”Olen tyytyväinen, jos saan heidän 

ryyppyputkensa katkeamaan edes vähäksi 
aikaa”.

Katulähetys järjestää kohdeporukalleen 
erilaisia retkiä, leirejä ja saunailtoja.

”Pidämme myös illanviettoja, joissa 
luemme Raamattua ja keskustelemme 
mieltä painavista asioista. Itse vedän Pe-
tosella erityistä miesten piiriä@, Alvar 
luettelee.

Katulähetyksellä on Kuopiossa myös 
tukiasumistoimintaa.

”Minäkin niitä sopivia asuntoja yritän 
etsiskellä ja teen niihin pieniä remontteja, 
jos tarvis vaatii.”

Alvarin yksi tärkeimmistä tehtävistä Ka-
tulähetyksen piirissä on käydä puhumassa 
AA-kerhossa.

”Käyn siellä kertomassa omaa stooriani, 
jos siitä vaikka olisi apua muillekin. Haluan 
olla esimerkkinä uudesta alusta ja mahdol-
lisuudesta”.

”On palkitsevaa huomata, että aina 
sieltä joku raitistuu. Elpymiset eivät ehkä 
tapahdu hetkessä, mutta myöhemmin 
kuulee, että taas jonkun kohdalla elämä 
on voittanut”.

Uutta verta tarvitaan

Myös Katulähetyksen piirissä on herätty 
huomaamaan, että riveihin tarvittaisiin 
uutta verta.

”Meillä on joitakin suunnitelmia uuden 
porukan värväämiseksi. Olemme muun 
muassa herätelleet yhteistoimintaa Kuo-
piossa eri tahojen  ja yhdistysten kesken Arvid von Martens
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Juhlaristeilyn avustushakemukset
l Jäsenistöllä on mahdollisuus hakea avustusta Tukholman juhlaristeilyn 

kustannuksiin (enintään 50 % matkan hinnasta). Hakemukset tulee toimittaa 
Sinikka vileninille sähköpostilla 14.5. mennessä.

Osoite Sinikka.vilen@evl.fi
l Hallituksen kokous pidetään 15.5., jonka jälkeen tiedot hakijoille. Ris-

teilylle ilmoittautumiset Anne-Maija Koivistolle keskiiikkoon 21.5. mennessä.

ja mielestäni sellainen olisikin toimivinta.”
Kuopion Katulähetyksen juuret ulot-

tuvat vuoteen 1945, jolloin Arvid von 
Martens vieraili Kuopiossa. Hän puhui 
uudella seurakuntatalolla katulähetystyöstä 
ja tämän puheen innoittamana 3-6 hen-
gen ryhmä alkoi aktiivisesti kokoontua ja 
rukoilla suojakotien saamisen, vankien, 

alkoholistien ja katulähetystyön puolesta. 
Jatkosota oli juuri päättynyt, ajan ankeus 
painoi ja katulähetyksen kaltaiselle toimin-
nalle oli tilaus.

Rekisteröity yhdistys Kuopion Katulä-
hetyksestä tuli vuonna 1960.

Heli Haring

Liiton juhlaristeily 22.-24.8.2014.  Matka tehdään Viking Linen laivalla. Lähtö Helsin-
gistä  pe 22.8. klo 17.30. Saapuminen Tukholmaan la 23.8. klo 10. Lähtö Tukholmasta 
la 23.8. klo 16.30. Saapuminen Helsinkiin su  24.8 klo 10.10.

Katulähetysliiton 60-vuotisjuhla pe 22.78. klo 13
Scandik Grand Marinassa,  Katajanokanlaituri 7,
Helsinki, Nordea salissa

Ohjelma Tukholmassa 
 Opastettu kiertoajelu, jos bussissa on 40 henkilöä 16 €/ henkilö.  
Ilmoittautumiset nimineen ja sotuineen mahdollisimman pian  
Tilitoimisto Anne-Maija Koivistolle osoitteeseen a-m.koivisto@co.inet.fi

Tulomatkalla on varattu kokoustila klo 19-23
Ohjelmassa mm. tervehdyksiä eri paikkakunilta 
Vuosikokous 
Viis papeista-yhtye 
Petri Laitisen luento. "Katulähetysliiton haasteet nyt ja tulevaisuudessa"

Katulähetysliiton 60-vuotisjuhlaristeily
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