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Puheenjohtajan tervehdys

Pekka Arposuo

Rakkaat katulähetysystävät, sisaret ja veljet 
Kristuksessa, saimme jälleen viettää kaunista 
keskikesän juhlaa, Juhannusta. Tapasimme 
ystäviä erilaisten tapahtumien parissa ja vietim-
me aikaa toistemme seurassa: kuka saunoen, 
kuka grillaten ja monet  myös hengellisissä 
tilaisuuksissa.      

Kaksituhatta vuotta sitten kolmisen kuukaut-
ta ennen Juhannusta oli merkittävä tapaaminen 
kahden naisen välillä: toinen jo iälliseksi tullut 
Elisabet ja toinen vielä nuori, Maria. Elisabet 
oli Jumalan lupauksen mukaisesti tullut van-
hoilla päivillään raskaaksi. Hän oli kuudennella 
kuukaudella raskaana, kun hänen nuori sukulai-
sensa Maria saapui hänen luokseen. Maria oli 
tullut Pyhän Hengen kautta raskaaksi kantaen 
kohdussaan tulevaa Vapahtajaamme Jeesusta 
Kristusta.

Jumala oli enkelin kautta ilmoittanut temppe-
lipalvelusta suorittamassa olleelle Sakariakselle, 
että hänen rukouksensa on kuultu ja että hänen 
puolisonsa Elisabet synnyttää pojan, jolle on 
annettava nimi Johannes. Tätä Sakarias ei 
voinut käsittää koska hän itse oli jo vanha ja 
vaimokin jo iälliseksi tullut. 

Temppelipalveluksen päätyttyä Sakarias 
meni kotiinsa ja pian niitten päivien jälkeen 
Elisabet tuli raskaaksi. Elisabet iloitsi siitä, 
että Herra oli katsonut hänen puoleensa ja 
näin poistanut hänestä ihmisten ylenkatseen. 
Enkeli ilmestyi myös Marialle kertoen, että hän 
tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jolle on an-
nettava nimi Jeesus. Enkeli kertoi myös hänen 
sukulaisensa, iäkkään Elisabetin, jota sanottiin 
hedelmättömäksi, olevan kuudennella kuulla 
raskaana, ja että hänkin kantaa kohdussaan poi-
kaa, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

Sakarias täytettiin Pyhällä Hengellä ja hän 
ennusti, ensin Jeesuksesta ja hänen tulevasta 
tehtävästään syntiemme sovittajana sen jäl-

keen Johanneksesta, ”Ja sinä, lapsukainen, 
olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä 
sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi 
hänen teitään.” Raamatusta voimme lukea että 
Johannes oli huutavan ääni erämaassa ja kulki 
aikansa Herran edellä. Me katulähetystyönte-
kijöinä saamme olla kuin ”huutavan ääni” yhä 
pimenevässä maailmassa, jossa Raamatun sana 
halutaan häivyttää.

Uskon, että meille jokaiselle on annettu 
omat kohteemme ja tehtävämme kykyjem-
me ja taitojemme mukaan lasten, nuorten, 
keski-ikäisten ja vanhempien parissa. Katu-
lähetysväen työskentelykenttä on pääasiassa 
syrjäytyneiden, rikkirevittyjen, vankilassa 
olevien ja sieltä vapautuvien ihmisten parissa 
kulkien rinnalla ja rohkaisten ottamaan pieniä 
askeleita tulevaisuuteen. 

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, 
kuinka Jeesus tapasi Filippoksen ja sanoi hä-
nelle: ”Seuraa minua.” Tämän jälkeen Filippos 
tapasi Natanaelin ja kertoi hänelle löytäneensä 
sen Jeesuksen, josta Mooses ja profeetat olivat 
kirjoittaneet. Natanael kyseenalaisti Filippok-

Katulähetysväki Jumalan 
valona ja  rinnalla kulkijana

jatkuu sivulla 11
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Tervetuloa 
merelliseen Vaasaan!

Kaupungin tehtävä on huolehtia asukkaistaan, myös heidän ter-
veydestään ja hyvinvoinnistaan. Erityisesti elämässään vastamäkeen 
joutuneille tulee tarjota auttavaa kättä. Vaasan kaupunki tekee tätä 
työtä yhdessä Vaasan katulähetystyön kanssa. 

Katulähetys on järjestänyt monimuotoista toimintaa Vaasassa jo 70 
vuotta. Muun muassa päivystykset, kotikäynnit, erilaiset leirit ja retket, 
hartaushetket ja saunaillat ovat osa tätä toimintaa. Vaasan Tukiasunto 
ry sai alkunsa Katulähetystyöstä ja yhdistys on tarjonnut tukiasuntoja 
vankilasta vapautuville jo yli 30 vuoden ajan. Myöskään ruoka-apua 
ja taloudellisia avustustoimia ei sovi unohtaa osana katulähetystyön 
toimintaa.

Vapaaehtoiset ovat Vaasassa tehtävän katulähetystyön suola. Ilma 
heitä monipuolisen toiminnan järjestäminen ei olisi mahdollista.

Meille on ilo saada isännöidä katulähetyksen kesäpäiviä vuonna 
2016. Lämmin kiitos kaikille katulähetystyössä mukana oleville tahoille 
ympäri Suomen, ja tervetuloa aurinkoiseen Vaasaan!

Tomas Häyry,
Vaasan kaupunginjohtaja
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Kaupungin kaduille 
ja toreille

Katulähetyksen toiminta täyttää Vaasassa tänä vuonna 70 vuotta. Tarkoituk-
sena on alusta lähtien ollut evankeliumin rohkaisevan sanoman, sielunhoidon 
ja konkreettisen tuen antaminen. Katulähetys on ollut rakkauden palvelua 
”ruohonjuuritasolla”. Tämä ihmisten välitön ja suora vuorovaikutus on 
edelleenkin seurakunnassa keskeistä.

Katulähetys on siis elimellisesti seurakunnan toimintaa. Siksi katulähetyksen 
arjessa Raamatun tutkiminen, rukous ja lähetys ovat olleet vahvana perustana. 
Näin on edelleenkin, vaikka toiminnan käytännön muodot ovatkin muuttu-
neet ajan saatossa. Paikalleen jähmettymisen sijaan on joustavasti eri aikoina 
löydetty uusia, tuoreita kanavia auttaa vaikeuksiin joutuneita lähimmäisiä. 
Vaasalaisessa toiminnassa iloitsemme esimerkiksi diakoniaruokailuista ja 
PAV- saunailloista sekä – leireistä. Yhteistyö eri toimijoiden, kuten kaupungin 
kanssa, on mutkatonta. Yhteistyö päihde- ja kriminaalityössä ulottuu Vaasan 
rajojen ulkopuolellekin. kun Isonkyrön rovastikunnan seurakunnat ovat 
tässäkin puhaltaneet yhteen hiileen voimavaroja yhdistäen.

Jeesuksen esittämässä vertauksessa isäntä sanoi palvelijalle: ” Mene kii-
reesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat 
ja rammat”. 

Toivotan katulähetykselle voimia ja Jumalan Siunausta palvelutyöhön.

Krister Koskela
lääninrovasti
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Juhlistamme samalla Vaasan Katulähetyksen 70-vuotis taivalta 
Päivät järjestetään Vaasan seurakuntayhtymän Lepikon leirikeskuksessa, Köklotintie 43 

(Köklotsvägen 43) 65610 Mustasaari. Leirikeskus on Mustasaaren kunnan puolella meren 
rannalla.

PÄIVIEN HINTA  pe – su 30 € (sis. ruokailut), 10 €/päivä (sis. ruokailut). 

Lauantaina on opaskierros 10 €/hlö. Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:       
1. Maailmanperintöalueelle tutustuminen, bussimatka kauniiseen Raippaluotoon, tutustumi-

nen Raippaluodon viehättävään kirkkoon, ajo Svedjehamnin kalasatamaan ja n. 300 m kävely 
näkötornille. 

2. Mathilda Wreden, oman aikansa katulähetystyöntekijä, jalanjäljissä. Ajo bussilla kaupun-
kiin ja opastettu kävelykierros. Monta eri kohdetta, kävelyä noin 2 km. Varustaudu mukavilla 
kävelykengillä.

Muista ilmoittautuessasi mainita, jos osallistut opaskierrokseen, kumpaanko kierrokseen 
osallistut.

Ilmoittautumiset 2.8. mennessä Kirkkoherranvirastoon p. 06-3261 209 klo 9-15.

MAJOITUS

1. Lepikon leirikeskus 25 €/päivä sis. aamupalat ja majoitus sekä liinavaatteet.          
Pe – su = 50 €. Varaus Kirkkoherranvirastosta p. 06-3261 209 klo 9-15.
2. Alskathemmetin leirikeskus Munkgrundsvägen 12 (n. 300 m päässä Lepikon 
leirikeskuksesta) 25 €/päivä sis. aamupalat ja majoitus sekä liinavaatteet.         
Pe – su = 50 €. Varaus Kirkkoherranvirastosta p. 06-3261 209 klo 9-15.
Leirikeskuksissa suihkut ja wc:t käytävillä.
3. Hotel Tekla Palosaarentie 58 (n. 14 km Lepikon leirikeskuksesta) p. 06-3276 411.  
4 hlöä; 2 huonetta sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 120 €/vuorokausi.            
3 hlöä; huone sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 90 €/vrk.                             
2 hlöä; huone sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 75 €/vrk.          
1 hlö; huone sis. aamupala, liinavaatteet, wc, suihku, 65 €/vrk.                
Teklassa on kaksi kerrosta, ei hissiä. Kun varaat Teklasta majoitusta, 
mainitse että olet Katulähetyspäiville osallistuja.
+ kaikki muut Vaasan kaupungin majoituspalvelut. Vaasassa on juhlaviikonloppuna
 muitakin tapahtumia, joten majoituskapasiteetti voi olla kysyttyä.
Päivien aikana kulkee päivittäin linja-auto Lepikkoon ja pois, joten kaupungista ja Teklasta 

pääsee mukavasti osallistumaan päiville. Toivon vaasalaisten tarttuvan tähän tilaisuuteen tule-
malla yhteiskuljetuksella Lepikkoon.

KATULÄHETYKSEN KESÄPÄIVÄT 
VAASASSA 12. -14.8. 2016          
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LAIVOJA TULEE JA MENEE,
KIRKKOLAIVA ON JA PYSYY

Vaasaa on kysytty jo muutamaan kertaan Katulähetyspäivien viettopaikaksi. Tämä 
vuosi 2016 on hyvä ajankohta, sillä Vaasan katulähetys täyttää 70 vuotta.

Toiminta on ollut varsin monitahoista ja Katulähetyksen aloittamasta työstä on syntynyt 
toimintatapoja,  jotka nykyään ovat päihde- ja kriminaalityön käytössä, kuten esimerkiksi 
”pullakirkot” ja vankilavierailut. 

Päivien aihe: Laivoja tulee ja menee, kirkkolaiva on ja pysyy. Meillä on meri mukavan 
lähellä ja muutama vuosi sitten olivat valtakunnalliset Lähetysjuhlat Vaasassa. Sinne 
rakennettiin laiva portin viereen. Sain ajatuksen, että tuota hienoa laivaa tulee jotenkin 
hyödyntää, kun se on jo valmiina.

Kun aihetta mietittiin, uutiskuvissa oli paljon koskettavia pakolaislaivoja, jotka seilasivat 
maailman merillä. Näin teema sai suurempaa syvyyttä.

Lepikon leirikeskus antaa kauniit puitteet merimaisemineen. Toivottavasti saamme 
nauttia kauniista ilmoista. Juhlasaliksi pystytetään teltta meren rannalle.

Lauantaina on opaskierros.Voit valita kahdesta vaihtoehdosta. Muista ilmoittautuessasi 
mainita kumpaan retkeen osallistut. Retken hinta on 10 €.       

1. Maailmanperintö alue Raippaluodossa                              
2. Mathilda Wreden jalanjäljissä 
Lauantai-iltana vietämme Vaasan katulähetyksen 70 – vuotisjuhlaa. 

Tervetuloa aurinkoiseen Vaasaan tapaamaan katulähetysystäviä, uusia ja jo vuosien 
takaa tuttuja! Juhlatiimin puolesta Erja Kahl-Huhtamäki
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Katulähetyksen 71. kesäpäivät 
Vaasassa 12. -14.8.2016

Ohjelma

12.8. PERJANTAI

KLO Wiik & Ström bussi Vaasan Matkakeskuksella klo 13:25
  – Koulukatu 26-28 klo 13:30 – Palosaari (Tekla) klo 13:35 
 – Lepikon leirikeskus klo 13:55
13.00 ILMOITTAUTUMINEN + KAHVIT
14.00 ELÄMÄ ON MERI – LAULUHETKI kanttori TUIJA NIEMISTÖ
16.00  TERVETULOA PÄIVIEN AVAUS      

 LÄÄNINROVASTI KRISTER KOSKELA, 
 KAUPUNGINJOHTAJA TOMAS HÄYRY
17.00 PÄIVÄLLINEN
18.30  RAAMATTULUENTO:  JUHA HAAPANIEMI 
 Laivoja tulee ja menee, kirkkolaiva on ja pysyy
19.30  MUSIIKKIA JA RUKOUSTA
20.30 ILTAPALA  ja Bussi keskustaan: Lepikko – Palosaari (Tekla) -
 Koulukatu   
21.00 SAUNAT

13.8. LAUANTAI 

 AAMUPALAT MAJAPAIKOISSA
 Wiik & Ström bussi Koulukatu 26-28 klo 8:30  - Palosaari (Tekla) klo 8:40  

 – Lepikon leirikeskus 8:55
9.00 RAAMATTULUENTO: diakonia pappi MAARIA PERÄLÄ
10.00 TERVEISET PAIKKAKUNNILTA
11.30 LOUNAS
12.30 KIERTOAJELUT joko Raippaluoto tai Mathilda Wrede  
noin KLO 14.30  PÄIVÄKAHVIT
15.30 VUOSIKOKOUS TELTASSA 
17.00 PÄIVÄLLINEN
18.30 VAASAN KATULÄHETYKSEN 70 VUOTISJUHLA: 
 HISTORIAA ROVASTI JUHANI NIEMISTÖ,
 MARKKU KUKKONEN, VÄLIMÄKI ERKKI JA MARJATTA, 
 MUITAKIN … MUSIIKKIA
20.00 ILTAPALA – MAKKARANPAISTO
20.30 SAUNAT
20.45 Bussi keskustaan: Lepikko – Palosaari (Tekla) - Koulukatu  

"Laivoja tulee ja menee, kirkkolaiva on ja pysyy."  
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14.8. SUNNUNTAI 

 AAMUPALAT MAJAPAIKOISSA
9.15 Seurakunnan pikkubussilla pääsee keskustaan, 
 jos on sellaisia joilla ei ole kuljetusta
10.00 JUHLAMESSU VAASAN KIRKKO
 KATULÄHETYSTYÖHÖN SIUNAAMINEN
11.30 KEITTOLOUNAS, SOPPATYKKI, KIRKON PUISTO/KRYPTA
13.00 PÄÄTÖSJUHLA, ISOSEURAKUNTASALI
 KAPULAN VAIHTO
14.00 LÄHTÖKAHVI

Juhlamessu pidetään Vaasan kirkossa

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 

13.8.2016 klo 15.30  Lepikon leirikeskuksen teltassa 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
MUISTATHAN ÄÄNESTYSVALTAKIRJAN!!!!!

Messussa Vaasan kirkossa sunnuntaina 14.8.2016 klo 10  
katulähetystyöhön siunattavat uudet vapaaehtoistyöntekijät 
pyydetään ilmoittamaan perjantaihin  .2016 

mennessä osoitteella   
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Syksystä 1946 lähtien on Vaasassa työs-
kennellyt joukko nuoria eri seurakunnista 
n.k. katulähetyksessä. Joka perjantai-ilta 
klo 19 kokoonnutaan, minkä jälkeen ha-
jaannutaan ryhmiin kaduille ja kahviloihin. 
Jaetaan lentolehtisiä sekä pyydetään tule-
maan kokoukseen klo 20.30. Näin saavu-
tetaan henkilökohtaisesti monta sellaista, 
joka ei tavallisessa mielessä käy missään 
jumalanpalveluksessa.

Kokouksessa, joka on kaksikielinen. on 
henkilökohtaisia todistuksia,  paljon laulua 
ja rukousta. Sangen monet ovat noudat-
taneet kokouskutsua ja joku on myöskin 
saanut armon jättää sydämensä Jumalalle.

Myöskin muunlaatuista toimintaa on, 
kuten kokouksia ja laulua vankilassa, kir-
jeenvaihtoa vankien kanssa sekä yksityisiä 
kotikäyntejä.

Yleiset kokoukset on tähän saakka 
pidetty baptistikirkon seurakuntasalissa, 
jota ystävällisesti on saatu käyttää tällaiseen 
toimintaan. Lokakuussa 1947 päätettiin 
muodostaa yhdistys kun toiminta laajeni ja 
suunnitelmat oman huoneiston saamiseksi 
alkoivat hahmottua. Yhdistyksen nimeksi 
tuli Kristen Vasaungdoms Nattmission r.f.

Vaasan Kristittyjen Nuorten yölähetys 
r.y. Säännöissä sanotaan, että yhdistyksen 
tarkoitus on suorittaa lähetystyötä kristilli-
sellä pohjalla kodittomien ja alkoholistien 
parissa sekä muitten sellaisten keskuudes-
sa, jotka tarvitsevat siveellistä tukea.

Toteuttaakseen tarkoituksensa, tulee 
yhdistys pitämään kokouksia, järjestämään 
vankilakäyntejä, levittämään kirjallisuutta 
ja pitämään yllä yösuojaa sekä pelastusko-
tia. Huoneistokysymyksen ratkaisemiseksi 
on ostettu eräs käytetty parakki, jota varten 
vuokrattiin tontti kaupungilta. Myöskin 

Vaasan Katulähetys 
70 vuotta

parakin muuntamispiirustukset ovat val-
miina ja jätetty maistraatin hyväksyttäviksi. 
Kysymys pelastuskodista on vielä avoin, 
mutta sitä valmistellaan rukouksessa.

15. päivä helmikuuta pidettiin yhdistyk-
sen vuosikokous. Työselostukset otettiin. 
vastaan kiitollisuudella sekä myönnettiin 
vastuuvapaus. Vuosikertomus, jonka sih-
teeri luki, osoitti, olosuhteet huomioiden, 
laajaa toimintaa.

On annettu myös 
ruoka- ja vaateapua

Mm. oli pidetty suuri nuorisokokous 
vapunaattona ja pari ulkoilmakokousta, ke-
sällä yhdessä suomalaisen ryhmän kanssa 
sekä joulujuhla, johon osallistui runsaasti 
väkeä. Ruoka- ja vaateapua on myöskin 
jossain määrin annettu. Käytettyjä vaatteita 
viimemainittuun tarkoitukseen on saatu 
Amerikasta. Yhdistyksessämme onkin eri-
koinen ompeluryhmä, joka korjaa vanhoja. 
tai ompelee uusia vaatekappaleita. Tämän 
ryhmän muodostavat pääasiassa ne, jotka 
ovat tulleet kokouksiin ja kiinnostuneet 
työstämme.

Toimintamme johdossa ovat evankelistat 
Rafael Edström ja rouva Greta Dahlgren 
sekä  useita innolla toimivia avustajia. 
Hallituksen puheenjohtajana on pastori 
Alwar Edström, sihteerinä Elof  Sundell 
sekä varsinaisina jäseninä sairaanhoitajatar 
Aili Björkwall, terveyssisar Ruth Näsman, 
neiti Ingrid Fofs sekä varajäseninä rouva 
Aune Saha ja neiti Martha Pasenius.

Vuosikokouksen virallisten asioitten jäl-
keen piti terveyssisar Näsman mielenkiin-
toisen esitelmän kahdesta merkittävästä 
yölähetystä harjoittaneesta naisesta Emma 
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Amanista ja Louise af  Forselista. Jotka 
vaikuttivat Helsingissä useita vuosia ennen 
ja jälkeen vuosisadan vaihteen.

Veli ja sisko, joka tunnet, että Kristuksen 
rakkaus pakottaa Sinut tekemään jotain 
Herran Jeesuksen asian hyväksi - ja joka 
tunnet kaipuuta voittaa jonkun sielun 
hänelle - ehkä

Jumala kutsuu Sinua palvelustehtävään 

Elof  Sundell toimi yhdistyksen sihteerinä alkuvuosina.

yölähetyksessä. Koeta itseäsi Jumalan 
edessä ja jos Hän johtaa Sinut siihen työ-
hön, niin kiiruhda antamaan siihen apuasi. 
Motto Mt. 9:20,18:11.

Otteita Elof  Sundellin kirjoituksesta 
Evangeliskt

Vittnesbörd lehdessä 9/1949

sen uutisen. Filippos kuitenkin vastasi viisaasti 
pyytäen häntä tulemaan itse katsomaan ja 
muodostamaan oma näkemys asiasta. Kun 
Jeesus näki Natanaelin tulevan luokseen, hän 
sanoi: ” Tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole 
vilppiä!” Natanaeliin nämä totta olevat sanat 
vaikuttivat, ja hän myönsi Jeesuksen olevan 
Jumalan Poika. 

Luottamuksen saamiseksi meidän on teh-
tävä töitä ja voi kestää pitkäänkin ennen kuin 
pääsemme luottamukselliseen puheyhteyteen 

lähimmäisemme kanssa. Meidät on kutsuttu 
kulkemaan rinnalla lähimmäistä tukien, ja Py-
hän Hengen opastamina kertomaan muutok-
sen mahdollisuudesta ja sen mahdollistajasta, 
Jeesuksesta. Rinnalla kulkevan elämää seuraten 
lähimmäisellämme on Natanaelin kaltainen 
mahdollisuus valita Jeesus elämänsä Herraksi. 

Runsasta siunausta ja tervetuloa Kesäpäiville 
Vaasaan 12.-14.8. Siellä nähdään ja virkistytään 
yhdessä.

Puh.joht. Pekka Arposuo

jatkoa sivulta 3
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Naisen kohtaaminen 
kriminaali- ja 

päihdemaailmassa
Sanotaan, että nainen ei voi käyttää 

päihteitä samalla tavalla kuin mies.  Tästä 
huolimatta naisten päihteiden käyttö on 
yhä yleisempää. Naisten päihdeongelmat 
ja vangittujen naisten määrä on kasvanut 
tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Van-
gituista naisista vuonna 2013 oli ollut 42 
% työkyvyttöminä, miehillä sama luku oli 
11%. Prosentit kuvaavat hyvin sitä, kuinka 
paljon huonommassa kunnossa nainen on 
vankilaan joutuessaan. Vangittujen naisten 
määrä suhteessa miehiin on pieni mutta 
heidän ongelmansa ovat monessa suh-
teessa suurempia ja niihin liittyy erilaisia 
erityispiirteitä.

Monet elävät oman häpeänsä 
kanssa

Naiseen kohdistuu paljon erilaisia odo-
tuksia ja myyttejä yhteiskunnan taholta. 
Naiseus, äityis, päihteet ja vankila ovat 
asioita joita monien on vaikea yhdistää 
toisiinsa. Kuitenkin se on yhä useammille 
suomalaisperheille arkea. Monet lapset, 
puolisot, äidit, isät, siskot, veljet ja muut 
läheiset kärsivät hiljaisuudessa ja elävät 
oman häpeänsä kanssa. Aiheeseen liittyy 
paljon häpeää, syyllisyyttä ja itseinhoa. 
Päihdemaailmassa elävien ja vangittujen 
naisten elämässä on usein mukana lähi-

suhde väkivaltaa, raiskatuksi tulemista, 
hyväksikäyttöä, mielenterveysongelmia 
ja tutkimusten mukaan he ovat yhteis-
kunnassamme kaikkein huonosti voivin 
väestön osa. 

Naisen rinnalla kulkeminen saattaa 
tuntua haasteelliselta, koska usein nainen 
on niin satutettu sisäisesti, että luottamuk-
sen saavuttaminen ei tapahdu hetkessä. 
Nainen joka on elänyt kriminaali- ja päih-
demaailmassa, on joutunut kovettamaan 
itseään äärimmilleen, että kestää siinä elä-
män menossa mukana. Vähitellen häpeän 
kuorma on kasvanut niin äärimmilleen, 

Heli Karjunen
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että ainoa keino kestää tätä elämää on 
kovan kuoren rakentaminen ja päihteiden 
hallitsematon käyttö.  Naisilla on usein, 
lähes aina traumatausta takanaan. He 
tarvitsevat kohtelua, jossa voivat kokea 
kelpaavansa juuri omana itsenään. Taka-
raivossa voi soida pitkäänkin ajatus siitä, 
että ”mitä toi haluu multa?” Hyväksikäy-
tetyn on vaikea uskoa, että joku oikeasti 
ilman taka-ajatuksia haluaa olla ystävä ja 
hyväksyy hänet sellaisenaan.

Peilissä näkyy kaunista, 
Jumalan luomaa

Kriminaali- ja päihdemaailmasta irrot-
tautuva nainen tarvitsee terveitä peilejä, 
joiden edessä voi seisoa ja kokea hyväk-
syntää. Usein tällaisessa elämäntilanteessa 
oleva nainen ei voi katsoa itseään edes 
peilistä suoraan silmiinsä. Häpeän ja 
syyllisyyden taakka kuormittaa niin, että 
peili näyttää vain rumankuvan, vaikka to-
dellisuus onkin jotain muuta. Me rinnalla 
kulkijat voidaan olla rohkeasti näyttä-
mässä peiliä, josta näkyy jotain kaunista 
ja ainutlaatuista, Jumalan luomaa. Men-
neisyyttään kukaan ei voi muuttaa mutta 
tulevaisuuden suuntaviittoja voimme. 
Tähän tulevaisuuden suunnan muutok-
seen tarvitaan auttavia käsiä ja sydämiä 
jotka ovat aidosti läsnä.

Joskus voimme avata kotimme ovet 
vaikkapa vangitulle naiselle, joka on 
koditon. Naisella on lapsi mutta lomille 
pääsy ja lapsen tapaaminen laitoksen ul-
kopuolella vaikeutuu asunnottomuuden 
vuoksi. Voisinko minä olla se, joka avaa 
kotinsa oven, jotta äiti ja lapsi voisivat 
tulla viettämään yhteistä aikaa laitoksen 

ulkopuolelle ja lomille pääsy mahdollis-
tuisi? Voi olla, että lapsi on sijoitettuna 
laitokseen ja laitoksen henkilökunta haluaa 
ensin tarkistaa kotini turvallisuuden mutta 
haittaako se? Tämä ovien avaaminen voi 
olla muutos suuntana kahden ihmisen elä-
mälle. On hyvä myös muistaa se, että naiset 
ovat usein äitejä jotka kaipaavat lapsiaan 
vääristä valinnoista huolimatta. 

Yksi oikeaan aikaan tuleva ihminen 
voi auttaa muuttamaan vangitun naisen 
elämän suuntaa lopullisesti.  Ollaan tu-
kemassa naisen kasvua ja autetaan heitä 
asettamaan omia rajojaan niin, että he 
oppivat pitämään terveellä tavalla omia 
puoliaan ja sanomaan ei. Autetaan heitä 
pääsemään kiinni oman elämän hallintaan 
ja ymmärtämään heidän suunnaton arvon-
sa, arvottomuuden tilalle. Näytetään, että 
olet riittävän hyvä naisena ja kannustetaan 
aitoon osallisuuteen tämän yhteiskunnan 
jokaisella sektorilla. Palautetaan heidän 
uskoaan ja toivoaan elämää sekä ihmisiä 
kohtaan. Ollaan mukana niinäkin päivinä, 
kun tunteen hallinnan ongelmat näkyvät ja 
kasvuprosessi on kipeimmillään. Meidän 
Jumalamme luo uutta! Ollaan tässä mu-
kana niin, saamme nähdä niitä arkipäivän 
ihmeitä ja uusien tarinoiden alkuja.

Heli Karjunen
Vankilalähetti
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Henkilökuvia Katulähetysliiton hallituksesta:

Pentti Ruotsalainen on 66-vuotias eläke-
läinen Lahdesta, joka sanoo olevansa Jumalan 
armosta tässä ja nyt. Pentin lapsuus oli epäva-
kaata aikaa. Kapaloikäisenä vanhemmat jättivät 
hänet lastenkotiin. Lastenkodista hänet sijoitet-
tiin eri sijaisperheisiin, kunnes 5 vuotiaana hän 
sai pysyvän perheen. Pentin ollessa 13-vuotias 
kasvattivanhemmat erosivat ja Pentti vietiin 
mummon luokse. Ensimmäiset kännit otettiin 
jo lapsena, 12-vuotiaana. Pentti huomasi, että 
se antaa rohkeutta ja niin kierre oli valmis, joka 
kesti kymmeniä vuosia. Ennen pitkään runsas 
juopottelu toi mukanaan myös pieniä rikoksia 
ja rötöksiä. Vankilassa Pentti onkin istunut 13 
kertaan eri pituisia jaksoja.

Vuonna 1981 Pentin elämä koki muutoksen 
kun esikoinen syntyi, oli perheen perustamisen 
aika. Yritystä normaalin elämän viettämiseen 
oli ja töitäkin tuli tehtyä, kunnes juopuneena 
ratissa kiinni jääminen johdatti miehen istu-
maan.  Ennen pitkää liitto kuitenkin kariutui 

ja molempien juomisen vuoksi poika joutui 
lastenkotiin. Pentti jatkoi juomista eikä pitänyt 
yhteyttä poikaan.

Lauantaina 20.2.1988 Tenumaja ja ensisuojan 
kautta Pentti ajautui soramontulle huonon 
kuntonsa vuoksi. Ajatukset olivat synkkiä 
ja mielessä kehittyi ajatus joko hankkiutua 
linnaan tai tappaa itsensä. Yhtäkkiä Pentti 
tunsi vahvana Jumalan kutsun ja hänet valtasi 
tietoisuus siitä, että Jeesuksen luo jokainen voi 
tulla juuri sellaisena kuin hän on. Tämän asian 
siivittämänä Pentti ajautui Lahden keskustassa 
olevaan pullakirkkoon. Paholainen houkutteli 
vielä ja yritti mitätöidä Pentin pyrkimyksiä ja 
yritti lannistaa sanomalla, että tenumajalle sinä 
ensiyöksi menet kuitenkin. 

Pentti pääsi töhin
Pian tämän jälkeen Pentti pääsi töihin Uuden 

kasvun yhdistykselle tekemään pieniä askareita 

Pentti Ruotsalainen
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Pentin motto on ”Periksi ei anneta, perille mennään 
vaikka kontaten. Ei irroteta otetta Jeesuksesta, siinä 
on tuki ja turva.”

ja juurtumaan Jumalan rakkauteen. Pentti sai 
hommattua kortin takaisin ja pääsi ajamaan 
kirpputorille autoa. Riittävän iso asuntokin 
löytyi vastauksena rukouspyyntöön niin, että 
Pentti sai ottaa pojan luokseen. Uusi elämä 
mahdollisti työpaikkojen saannin myös sel-
laisista firmoista, joista oli joutunut aikoinaan 
juomisen vuoksi lähtemään.

Tänä päivänä Pentti on tyytyväinen pappa, 
joka rakastaa touhuta lastenlasten kanssa. 

Katulähetystyötä Lahdessa Pentti on tehnyt 
vuodesta -88. Jumala on pitänyt huolta ja 
johdattanut uusiin, entistäkin parempiin ti-
lanteisiin, joihin ehdottomasti Pentin mukaan 
kuuluu Ritva, sydämellinen ja toiset huomioon 
ottava puoliso, jonka rinnalla on hyvä kulkea.

Kirjoitus ja kuvat 
Anne Belghiti
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