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Puheenjohtajan tervehdys

Evankeliumi - elämämme taakkojen vastapaino
Katselin nosturia ”nostokurkea”, sellaista
joka näyttää pitkäjalkaiselta kurjelta ja aika
heikkorakenteiselta jolla ei voi nostaa mitään.
Mietin sitä katsellessani, kuinka sillä voi nostaa tuhansia kiloja painavia taakkoja ja silti se
pysyy pystyssä.
Taakat tasapainossa, perustus kunnossa

Nosturin suunnittelijat ovat tehneet tarkat
lujuuslaskelmat mitä materiaaleja käytetään
ja myös vastapainojen koon suhteessa nostettavaan taakkaan. He ovat laskeneet kuinka
suuren taakan voi milläkin kohtaa nostopuomia
nostaa, jotta nosturilla pystyy työskentelemään
turvallisesti sen pysyessä pystyssä. Kaiken täytyy olla tasapainossa. Nosturi voi olla vaikka
kuinka vankkarakenteinen ja tasapainoiseksi
rakennettu vastapainojen suhteessa nostettavaan taakkaan ja suuri nostoteholtaan. Ei riitä
vaikka nosturi olisi kuinka vankkarakenteinen
ja päällepäin näyttävän näköinen tahansa tai
heikkorakenteisempi, molemmat nosturit tarvitsevat myös vastuullisen nosturinkuljettajan
joka ei ylitä annettuja rajoituksia vaan toimii
käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Sen
lisäksi, että kaikki edellä mainitut asiat ovat
kohdallaan, nosturi vaatii hyvin tehdyn perustuksen, Luuk.6:48, jonka päälle se rakennetaan.
Kaikista näistä on laadittava tarkat pöytäkirjat
ja käyttöohjeet.
Vapauden sisältämä vastuu

Tämän päivän ihmiset ovat monien taakkojen alla epätasapainossa. Moni kokee
turvattomuutta ja huolta erilaisista asioista,
ihmissuhteista, terveydestä, työpaikoista ja
vääristä valinnoista. Väärät valinnat ja vapauden väärinkäyttö alkoivat pian sen jälkeen kun
Jumala loi ihmisen. Jumala antoi ensimmäisille
ihmisille suuren vapauden, heillä oli vain yksi
kielto, Elämän puusta ei saanut syödä.

Tämän ainoan kiellon noudattaminen ei
onnistunut. Kiellon rikkomisen seurauksena
ihmiselämästä oli poistunut tasapaino, saatua
käyttöohjetta ei noudatettu, vaan vapautta
käytettiin väärin. Sen seurauksena synti tuli
maailmaan taakoittamaan ihmistä. Elämämme
nosturin nokassa on usein sellaisia itse rakennettuja taakkoja joita emme pysty itse kantamaan ilman tarpeellista vastapainoa. Vapauden
ja vastuun pitää olla tasapainossa.
Suunnitelma taakkojen kantamiseksi

Kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä
Henki olivat tehneet tarkan suunnitelman siitä
kuinka edetään. Luukkaan evankeliumiin on
kirjoitettu tämän suunnitelman toteutuminen.
Taivaasta lähetettiin Poika, Jeesus, syntymään
ihmiseksi ja elämään ainoana synnittömänä
ihmisenä maan päällä. Jeesuksen elämä oli
tasapainossa Isän kanssa. Hän antoi elämällään
malli tasapainoisesta elämästä opetuslapsilleen
ja Raamatun sanan kautta myös meille. Hän itse
kutsuu: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka
teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin
minä annan teille levon. Matt.11:28. Päivien
järjestelyihin osallistuneille suuret kiitokset.
Siunattuja kesäpäivä meille kaikille. Olkoon
silmämme suunnattuna Ristin mieheen, Jeesukseen.
Pekka Arposuo
Skll puheenjohtaja
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Kokkolan kaupunginjohtajan tervehdys

Tervetuloa
merelliseen Kokkolaan!
Kokkolan kaupungilla on ilo ja kunnia
toivottaa vuoden 2018 valtakunnalliset Katulähetyspäivät tervetulleiksi merelliseen Kokkolaan. Kaupungin tehtävänä on huolehtia
asukkaistaan, heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan, ja tätä työtä Kokkolan kaupunki ja
peruspalvelukuntayhtymä Soite tekevät yhteistyössä Kokkolan seurakuntien katulähetystyön
kanssa. Auttavaa kättä tai olkapäätä tarvitaan,
tietoisesti tai yllättäen.
Katulähetyksen merkittävää työtä tehdään eri
seurakuntien ja yhdistysten kautta. Työn keskiössä on lähimmäisenrakkaus. Siihen linkittyy
vahvasti auttamisen halu ja omistautuneisuus
vapaaehtoistyölle, joka aina antaa enemmän
kuin ottaa. Täällä Keski-Pohjanmaalla meillä
on vahvat vapaaehtoistoiminnan perinteet. Ei
niin merkittävää tekoa, juhlaa tai rakennusta
ole, jota ei pystyttäisi talkoilla ja lihakeiton
voimalla pistämään pystyyn. Työ tekijäänsä
kiittää, ja sen lopputulos.
Yhteiset kesäpäivät tarjoavat katulähetyksen
merkittävää työtä tekeville mahdollisuuden virkistäytymiseen, verkostoitumiseen ja kokemusten jakamiseen. Tärkeintä on yhdessä vietetty
yhteinen aika, jolle uskon että Kokkolan kaupunki pystyy tarjoamaan erinomaiset puitteet.
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Olkaa lämpimästi tervetulleita kohta 400
vuotta täyttävään merenkulun ja kaupan kaupunkiin, jossa yhdistystoiminta ja vapaaehtoistyö on voimissaan lukuisten yhdistysten kautta.
Suuri kiitos kaikille katulähetystyössä mukana
oleville tahoille ympäri Suomen. Nauttikaa
kesäisitä päivistä elokuisessa Kokkolassa!
Stina Mattila
kaupunginjohtaja

Valtakunnalliset Katulähetyspäivät Kokkolassa 10.-12.8.2018

Kokkola kutsuu Katulähetysväkeä!
Kesä on juhlien aikaa. Toivottavasti jokaisella
on mahdollisuus virkistyä ja rakentua samanhenkisten ihmisten kanssa yhdessä hyvän asian
äärellä. Me kokkolalaiset katulähetyksen ystävät
olemme ajatelleet erityisesti teitä joiden matka
suuntaa merelliseen Kokkolaan elokuussa. Katulähetyksen kesäpäivien järjestelyt ovat hyvässä vaiheessa. Odotamme näkevämme sankoin
joukoin niin pitkän linjan Katulähetyksen väkeä
kuin ensikertalaisia päiville osallistuvia. Tapahtuman avulla on mahdollisuus saada mukaan
erilaisissa elämän haasteissa kamppailevia kuin
myös lähimmäisiä, joilla on sydän paikallaan
kohdata ja palvella Kristuksen lähettiläinä aina
siellä missä hätä on suurin tai missä ei riittävästi
muuten auteta. Päivien teemaa Kuljetko silmät
ristissä? - on mahdollisuus sulatella monipuolisen ohjelman sekä keittiön hyvien antimien
äärellä ystävien kanssa.
Kokkolassa eletään aktiivisessa ja monipuolisessa merellisessä kaupunkiympäristössä
maaseudun rikkautta unohtamatta. Vuonna
2009 Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat Kokkolan suomalainen ja ruotsalainen
seurakunta sai rinnalleen Kaustinen-Ullavan,
Kälviän ja Lohtajan seurakunnat. Kokkolaa
leimaa ja rikastuttaa vahva herätyskristillisyys.
Monia eri kristillisiä valtakunnallisia tapahtumia
on saatu kokea täällä. Alueella on runsaasti yhdistystoimintaa. Kymmenisen vuotta on tehty
Katulähetystyötä siinä muodossa, että meillä on
erityisdiakonian virka, jonka tehtävän ympärille
rakentuu usean kymmenen vapaaehtoisen ja
toiminnassa mukana olevan lähimmäisen
joukko. Pari kertaa viikossa Porinatupa kutsuu
kulkijaa suojiinsa. Eri vertaisryhmät talven
aikana, kesäiset Piha-illat, Sanan-ja rukouksen
illat, Karaokeillat ja monet kutsut saavat ihmisiä
rakentavaan katulähetyksen toiminnassa koko
seurakuntayhtymän alueella. Kokkolassa on
tehty järjestäytynyttä työtä yli 50-vuotta erilaisista riippuvuuksista kärsivien hyväksi.

Monipuolisessa verkostossa eri alueen toimijoiden kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä.
Paljon on vettä virrannut Kokkolan rakkaassa
Suntissa. Tänä aikana moni kadunkulkija on
tullut kohdatuksi ja autetuksi niin, että on
saanut uuden suunnan elämälleen.
Kutsumme teitä kulkemaan kanssamme
hyvällä tavalla silmät ristissä. Saamme pyytää,
että Sana saisi juurtua meihin niin, että se vaikuttaa kaikkeen mitä teemme. Anna sen olla
ohjenuoramme, kun etsimme suuntaa. Anna
sen haastaa meitä, kun olemme vaarassa juuttua
tottumuksiimme, jotka eivät enää kanna elämän
tuoksua mukanaan. Anna sanan tehdä meidät
eläviksi, näkeviksi ja rikkaiksi.
Toivotan päivien järjestelyiden puolesta
Katulähetysväelle voimia ja siunausta!

Camilla Honkala
Johtava diakoniatyöntekijä, Kokkolan
suomalainen seurakunta
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Vaikka minä vaeltaisin
kuoleman
varjon laaksossa
”Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.”, sanoo
Raamattu kansalle käännös psalmissa 23.
Raamatun 33/38-käännös sanoo saman
näin: ”Vaikka minä kulkisin pimeässä
laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä
sinä olet minun kanssani.”

Rukouksin Isän eteen
Viime päivinä olemme seuranneet Thaimaan pelastusoperaatiota ja kantaneet
jokaista tapahtumiin liittyvää henkilöä rukouksin Isän eteen. Poikien ja heidän valmentajansa pelastaminen luolan uumenista
kokosi ihmiset joukoksi, joista jokainen
kantoi kortensa yhteiseksi hyväksi päämääränä ihmisten pelastaminen pimeästä
vetisestä luolastosta. Viimein mediasta tuli
hyviä uutisia: jokainen loukkuun jäänyt
saatiin pelastettua. Yksi sukeltaja antoi
henkensä muiden puolesta antaessaan
luolassa olleille paluumatkalle itse tarvitsemaansa happea.
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Sirpa Arposuo

Monille meistä riittää tasainen maa ja
avara luonto, eikä meidän tarvitse koskaan
joutua fyysisesti samankaltaiseen tilanteeseen kuin edellä mainitut henkilöt. Silti
elämässämme voi olla ajanjaksoja tai olotiloja, jolloin voi kokea olevansa eksyksissä
tai yksin kuin pimeässä, kolkossa luolassa,
eristettynä kaiken elämän ulkopuolelle.

Tämmöisinä aikoina ei ihmisapu aina
pysty auttamaan kovinkaan nopeasti kuin
sormia napsauttaen. Saatetaan tarvita eri
tahojen yhteistyötä pala palalta ja yksityiskohtaista toimintastrategioiden suunnittelua kuten Thaimaan pelastusoperaatiossa.
”Minä nostan silmäni vuoria kohti –
mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee
Herralta, taivaan ja maan Luojalta.” (Ps.
121:1-2.) Joskus voi käydä niin, että ainoa
apu tulee Jumalalta. Hän on aina uskollinen
ja luotettava eikä Hänen apunsa koskaan
viivy, tuntuupa meistä miltä tahansa. Hän
näkee elämämme jokaisen tilanteen, eikä
Hänelle mikään ole mahdotonta. Hän on
Kaikkivaltias, taivaan ja maan Luoja. Eikö
Hän, joka on kaiken luonut, kykene meitä
auttamaan kaikissa eteemme tulevissa
asioissa?

Eräänä päivänä Hän vapautti minut
ikuisesta erosta Isästä Jumalasta tarjoten
mahdollisuuden yhteyteen kanssaan. Tätä
samaa Hän tarjoaa myös sinulle. Sinun
tarvitsee vain ottaa se vastaan. Jo tänään.
Sirpa Arposuo

Hän vapautti minut
ikuisesta erosta
Kristus Jeesus antoi henkensä jokaisen
ihmisen – menneen ja tulevan – puolesta.
Hän, maailmankaikkeuden Luoja, kantoi
koko maailman synnit harteillaan sovittaen ne ristinkuolemallaan. Kuinka voisin
kuvitella, ettei Hän pystyisi ratkaisemaan
minun asioitani? En voikaan, vaan tiedän,
että Hänessä ja Hänellä on riittävästi kaikkea, mitä elämäni aikana tarvitsen.
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KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kokkolassa
lauantaina 11.8.2018 kello 13.00 Yläsalissa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
MUISTATHAN ÄÄNESTYSVALTAKIRJAN!!!!!
Katulähetystyöhön siunattavat uudet vapaaehtoistyöntekijät pyydetään ilmoittautumaan 8.8.2018 mennessä,
sähköpostilla pekka.arposuo(at)gmail.com
Siunaustilaisuus on Kokkolan kirkossa sunnuntaina
12.8 messun yhteydessä

Suomen Katulähetysliiton hallitus on päättänyt, että liitto tukee jäsenjärjestöjen jäseniä joista ei ole ollut muutamaan vuoteen osallistujia Kesä/Talvipäiville maksamalla
Kokkolassa vietettävien kesäpäivien osallistumismaksusta 20€/jäsen.
Kesäpäiville ilmoittautumiset 7.8 mennessä sähköpostilla eini.prest(at)evl.fi tai
0503147373.
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Tavattiin torilla
Tänä vuonna 2018 on Laitilan kirkon
550. juhlavuosi. Sen merkeissä on monenmoisia tapahtumia. Toukokuinen helleaalto antoi hienot puitteet Diakoniatyön
jalkautumiseen toritapahtuman merkeissä
28.5. Tapahtuman avasi Laitilan kirkkoherra Petri Laitinen. Monelle lukijalle
tuttu turkulainen katulähetti Pertti Berg
oli ladannut soppatykkinsä papusopalla ja
hän toi sen Turusta Laitilalaisen torikansan
iloksi. Diakonia- ja vapaaehtoistyön palvelualttiit työntekijät pystyttivät telttamajan
ja hoitivat ruokailun ja kahvituksen. Torin
laululava oli paahtavassa helteessä hieman
liian kuuma paikka Elise Erämaalle ja
virsi- ja laulupiiriläisille. He olivat saaneet
hommakseen hoitaa yhteislaulujen vetohomman.

Sen he hoitivat tyylikkäästi ja äänekkäästi
kuten pitikin. Suvilinnun laulut 2018 vihkonen tuli monelle torille tulleelle henkilölle tutuksi laulusessiossa. Munkkikahvit
maistuivat kun oli hiukan huokaistu Pertin
jakaman papusopan jälkeen. Iltapäivän
kaksi tuntia kului pian, ja keskusteluja käytiin vielä monia ilmoitetun päättymisajan
jälkeenkin. Kiitos kaikille päivän tapahtumia tavalla tai toisella edesauttaneille ja
erityiskiitos Soppamajuri Pertille ja hänen
sponsorilleen.
Kaikki työ jota Herran nimessä tehdään,
Hänen nimensä kirkastamiseksi ihmismielissä, kantaa hedelmän ajallaan. Herran
Sana ei tyhjänä palaja.
Jouko Salminen,
Laitila
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Kuopion terveiset
rannalta Likolahen...
Kuopion Katulähetys ry:n talvi ja
kevät sujui varsin hyvissä merkeissä.
Talvella pidimme matalan kynnyksen
katulähetyspiiriä Diakoniakeskuksen
tiloissa.
Kahvittelun lomassa kävimme läpi
Raamatun tekstejä keskustellen aiheesta. Hyvin usein, savolaisia kun
olemme, olimme juttuisamme jo
hyvin kaakana annetusta aiheesta.

Ruokailun jälkeen pidimme oikein
kunnon seurat: lauloimme niin, että
Hupelin tallikirkkon katto rapisi.
Kuopijossa sattuu ja tapahtuu aena
jottain. Tässä pieni välähdys savolaisten touhuista.
Kesäpäivillä tavataan.
Siunaavin terveisin
Juha Willman

Yhdistyksen kevätretki suuntautui
tällä kertaa Valamon
luostarille ja Hupeliin.
Lähdimme matkaan hyvissä ajoin.
Linja-auto täyttyi lähes maksimimääräänsä: olihan tämä joillekkin
kesän ainoa retki, johon he pääsevät.
Luostarilla retkeläisille järjestettiin
opastettu kierros, ja täytyy sanoa, että
monen mutkan kautta ovat munkit
kotinsa löytäneet Heinävedeltä.

Retkeläisiä Hupelissa

Luostarilta matka jatkui kohti Kristillistä loma- ja kurssikeskus Hupelia
Tuusniemen Levälahteen. Paikka
on todella keskellä ei mitään, mutta
perille päästyä vieras kokee iloisen
yllätyksen. Useat eri tapahtumapisteet eivät jätä ketään toimettomaksi.
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Kuopio tanssii ja soi
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Petri Laitinen, Pyhäranta
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petri.laitinen(at)evl.fi
Juha Willman, Kuopio
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