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Puheenjohtajan tervehdys

Sinikka Vilen

Ken on mun 
lähimmäiseni . . .

….ja ketä eläissäni 
myös minun tulee rakastaa 
kuin omaa itseäni?
Vain isäni
tai äitini 
tai veljeni,
sisareni 
tai parhain ystäväni?

Oi suurin voima rakkaus,
se toimii, kestää, voittaa,
ja niin kuin päivän kirkkaus
se sydämiimme koittaa.
Vaan tuomion 
se alla on,
ken vastuutaan
ei tunnekaan,
vaan itseään vain hoitaa.
(Virsi 431:1,4)

Tämänhetkinen monella tavalla se-
kava yhteiskunnallinen tilanne laittaa 
väkisinkin kysymään, että mistä luo-
vun ja kenen ehdoilla?  Miten koen 
ihmisarvon?  Mikä toimenpide tuntuu 
oikealta, mikä kyseenalaistetaan ja mitä 
mistäkin seuraa?

Vaikeita kysymyksiä vastattaviksi. 
Joitakin viikkoja sitten vietimme 

lähimmäisenpäivää.  Tuttu käsky, ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, 
voi tuntua jopa fraasilta, mutta kuinka 

helppoa on sen toteuttaminen käy-
tännössä. Kaikki toimenpiteet ja 
tämänhetkisten monien tilanteiden 
selvittely tähtää varmaankin kaik-
kien hyvään.  Valitettava totuus on 
kuitenkin, että selkä kääntyy aina 
johonkin suuntaan.  

  Useita vuosia sitten vastaan-
otolleni tuli mieshenkilö, jolla oli 
erittäin koskettava elämäntarina.  
Kävimme monia kertoja syvällisiä 
keskusteluja hänen elämästään ja 
yleensäkin elämästä. Viimeisen ker-
ran tavatessamme hänellä oli mu-
kanaan nauhuri, josta alkoi kuulua 
Hortto Kaaloa …

…..en lähimmäinen lie kenen-
kään , sen vuoksi yksin näin aina 
jään.

En kuulu joukkoon oon toisen-
lainen.  Ei löydy suojaa, ei lämmön 
tuojaa, vain kylmät tähdet mustan 
taivaan valaisee…..

Sitä tapaamistamme enkä myös-
kään kyseistä henkilöä ole tähän 
päivään mennessä pystynyt unoh-
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tamaan.  Hänen erilaisuutensa ja siitä 
seurannut yksinäisyytensä olivat liiankin 
totta. Siunaan häntä edelleen.

Tässä meidän yhteiskunnassamme ja 
koko maailmassa ihmisten lähtökohdat 
ja elämäntilanteet ovat moninaiset ja 
vaikutteet tämän päivän elinolosuhteisiin 
voivat olla uskomattomia.

Lähimmäisen päivän sanomassa kerro-
taan kuinka Jeesus omalla esimerkillään, 
ja esikuvana myös meille, osoitti todeksi 
Jumalan kaikki rajat ylittävän rakkauden.

Alkuun valitsemani virren on sanoitta-
nut kansallisrunoilijamme J. L. Runeberg.  
Hän kirjoitti sen laupias samarialainen 
vertauksen (Luuk 10:25-37) innoittama-
na. Virren sanat muistuttavat meitä Jee-
suksen antamasta, lähimmäisen päivän 
käskystä:  (Matt 22:39).

Tämän päivän arjessa ja monen 
vaihtoehdon keskellä eläessämme on 
vaikea muistaa, että Jumala todella 
rakastaa meitä ja, että sillä samalla 
rakkaudella, hänen lapsinaan,  saamme 
rakastaa toisiamme ja myös itseämme. 

Kuka on Sinun lähimmäisesi? Ru-
koillaan oikeutta kaikille lähimmäisil-
lemme ja viisautta niille, jotka joutuvat 
tekemään viime kädessä vaikeat rat-
kaisut.

Siunattu syksyä toivottaen,

Sinikka Vilén
Puheenjohtaja

Diakonissa Tiina Laukkasen saarna Toivontuvan 10-vuostisjuhlamessussa Laitilassa:

JUMALANPALVELUS LAITILAN PYHÄN MIKAELIN 
KIRKOSSA SU 5.10.2014 klo 10

Tänä sunnuntaina vietetään Mikkelinpäi-
vää eli enkelien sunnuntaita. Raamatussa 
kerrotaan enkeleistä, näkymättömistä Ju-
malan palvelioista. Jumala lähettää heidät 
auttamaan, suojelemaan ja puhuttelemaan 
meitä ihmisiä. Lähellämme ovat aina Ju-
malan hyvät voimat, enkelit, vaikka emme 
heitä  näekkään.

Matt. 18:1-6, 10
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja 

kysyivät: ” Kuka on suurin taivasten val-
takunnassa? ”

Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, 
asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi:

” Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kal-
taisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 

Diakonissa Tiina 
Laukkanen.
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Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, 
on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka 
minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin 
tälläisen lapsen, se ottaa luokseen minut. 
Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen 
yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat 
minuun, hänelle olisi parempi, että hänen 
kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet 
upotettaisiin meren syvyyteen.

Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään 
näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: 
heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki 
katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. ”

Tänään, äsken luetun evankeliumin 
alussa opetuslapset kysyivät Jeesukselta, 
kuka on suurin taivasten valtakunnassa. 
Meille tämänkin päivän ihmisille, tämä 
kysymys on ajankohtainen. Mielellämme 
me haluamme valtaa sekä arvostusta muilta 
ihmisiltä. 

Tälläinen kilpailu paremmuudesta on 
tuttua työpaikoilla, erillaisissa ryhmissä, 
urheilussa ja tietysti myös jokaisen hen-
kilökohtaisessa elämässäkin; perheessä  
aviopuolisoiden kesken, kumpi määrää 
mitäkin ja myös lasten ja nuorten  kou-
lumaailmassa. Kilpaillaan arvosanoista, 
kaveripiirin suosiosta ja niin edelleen. 
Tämän kaiken jalkoihin jäävät ne, jotka 
eivät kykene kilpailemaan mistään asiasta, 
kenenkään kanssa. Heidät on syrjäytetty, 
he ovat syrjäytyneet tästä yhteiskunnasta.

Palataan opetuslasten kysymykseen. He 
halusivat tietää, oliko joku heidän joukos-
taan suurin. Yhtä opetuslasta oli kutsuttu 
Kallioksi ja kolme heistä oli ollut mukana 

Jeesuksen kanssa kirkastusvuorella.  Oli-
vatko nämä opetuslapset paremmassa 
asemassa heidän joukossaan.  Mitä Jeesus 
tähän vastasi?

Jeesus asetti lapsen heidän keskelleen 
ja sanoi, että lapsi ja lapsenkaltainen on 
suurin taivasten valtakunnassa.  Jeesus näki 
vastakohdan lapsen ja opetuslasten välillä. 
Opetuslapset ajattelivat vain valtaa, kun-
niaa ja asemaa yhteiskunnassa. He olivat 
unohtaneet miten taivasten valtakuntaan 
päästään. Sinne ei päästä ansiokkailla 
teoilla. 

Jeesus puhuu lapsenkaltaisena olemi-
sesta. Tällä Jeesus ei tarkoita, että meidän 
aikuisten tulisi tulla lapsellisiksi, vaan että 
meidän tulisi kääntyä  Jumalan puoleen, 
meidän tulisi pyytää syntejämme anteeksi, 
nöyrtyä Jumalan edessä. Taivasten valta-
kunta otetaan vastaan lahjana, armosta.

Me ihmiset emme haluaisi nöyristellä. Jo-
kainen haluaisi itse päättää, valita ja vaatia 
eri asioita itsellemme. Mutta aina ei tapah-
du niinkuin me tahdomme. Tarvitsemme 
lähimmäisiämme sosiaalisiin suhteisiin, 
verkostoutumiseen ja ihmisenä olemiseen.

Meidän tulee ottaa kanssaihmisemme 
huomioon. Tarvitsemme kyvyn tuntea 
ylpeyttä -  itsetuntoa, mutta myös kyvyn 
tuntea oikea ja väärä - kyvyn tuntea häpeää. 
Eli tulemme taas sanaan nöyrä.

Jeesuksesta sanotaan, että hän oli nöyrä. 
Hän ei kuitenkaan nöyristellyt aikalaisil-
leen, vaan oli avoin ympärillään olevien 
ihmisten hädälle.

Hän kulki Taivaan Isän tahdon mukai-

Pyhän Mikaelin kirkko
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sesti.
Näin meidänkin tulisi tänä päivänä 

toimia lähimmäistemme kanssa. Kulkea 
silmät ja korvat avoimina  katselemaan ja 
kuuntelemaan,  mitä ympärillämme tapah-
tuu sekä valmiina auttamaan ja tukemaan 
lähimäisiämme. Kulkemaan Taivaan Isän 
johdattamaa tietä. Olemaan arkienkeli 
toisillemme.

Jeesus sanoo: Se, joka on suurin , olkoon 
toisten palvelija.

Monenlaiset auttamisjärjestöt eri puolilla 
maailmaa, kokoavat ihmisiä auttamaan 
toisiaan. Niin täälläkin Laitilassa. Meilläkin 
on monia auttamistahoja. Yksi näistä on 
seurakunnan diakoniatyön ylläpitämä toi-
mintamuoto, Toivontupa. Tämä toiminta 
täyttää tänään kymmenen vuotta. Toivon-
tupa on matalan kynnyksen paikka, johon 
on helppo tulla. Sinne ovat tervetulleita 
erityisesti päihde- ja mielenterveyskun-
toutujat sekä kaikki, jotka kaipaavat uutta 
sisältöä elämäänsä, ihmisten kohtaamista 
ja yhdessäoloa. Jokainen meistä haluaisi 
kuulua johonkin joukkoon. 

On löytynyt ihmisiä -  vapaaehtoisia, jot-
ka haluavat auttaa ja palvella lähimmäisiään 
tällä tavalla. Apu on ollut kohtaamista, 
keskustelua, ravinnon tarjoamista ja muuta 
konkreettistakin apua. 

Ihmisen, joka on joskus kokenut tulleen-
sa autetuksi. Haluaa olla auttamassa muita. 
Hänen on helpompi samaistua avuntarvit-
sijaan. Hänellä on rakkautta lähimmäisiään 
kohtaan.  Sanonkin usein rippikoululaisille 
tuntia pitäessäni, että rakkauden vastakoh-
ta ei ole viha, vaikka niin usein luullaankin, 
vaan se on välinpitämättömyys.

Sydämessäni on aina sijaa vapaaehtois-
työlle. Olen itsekin saanut kokea autetuksi 
tulemista ja siitä saanut intoa lähteä teke-
mään tätä työtä. 

Ensin vapaaehtoisena, sitten opiskelun 
kautta tähän paikkaan, missä tänään  olen. 
Koen suurta Jumalan johdatusta elämäs-
säni. Minutkin kelpuutettiin kulkemaan 

lähimmäisen rinnalla. 
Sydämelliset kiitoskset teille kaikille, 

jotka huomaatte lähimmäisen rinnallan-
ne. Tänä kiireisenä ja kylmänäkin aikana 
haluatte antaa aikaa, hymyn, lämpimän 
kädenpuristuksen, ravinnon ja ehkä joskus 
jonkun pienen aineellisenkin avustuksen 
lähimmäisillenne. Haluatte kohdata ihmi-
sen, lähimmäisen, joka ei ehkä muuten tule 
kohdatuksi ja autetuksi. Se on Jeesuksen 
antama tehtävä meille. 

Kristillinen usko, kristillinen rakkaus 
ei ole vain tunne, vaan sen on tarkoitus 
muuttua toimivaksi lähimmäisenrakkau-
deksi. Jumalan salattu valtakunta näkyy 
konkreettisesti ehtoollisen sakramentissa. 
Siinä näkymätön tulee näkyväksi, aineeton 
aineelliseksi. ” Tämä on minun ruumiini, 
joka annetaan teidän puolestanne. ” Tämä 
malja on uusi liitto minun veressäni, joka 
vuodatetaan teidän puolestanne syntien 
anteeksiantamiseksi. Niin usein kuin te 
siitä juotte, tehkää se minun muistokseni”.

Ehtoollisen sakramentissa Jeesus Kris-
tus, elämän leipä ja elävä vesi suostuu 
murrettavaksi ja nautittavaksi. Hän itse 
palvelee pöydässään ja murtaa itsensä, jotta 
syntinen saisi iankaikkisen elämän. 

Ehtoollispöydässä meitä kaikkia kutsu-
taan armon osallisuuteen. Sieltä lähties-
sämme meitä kaikkia kutsutaan jakamaan 
sitä hyvää, mitä me olemme saaneet. Se, 
että Jeesus Kristus tulee ruuaksi nälkääm-
me, kutsuu meitä kaikkia konkreettisesti 
jakamaan leipäämme lähimmäisillemme 
ja jakamaan elämän sanaa kaikkialle maail-
maan. Tämä on meidän kristittyjen tehtävä, 
sinun ja minun.

Tämän sunnuntain, Mikkelinpäivän 
sanoman voisi tiivistää näin: Jumalan valta-
kuntaa ei voi nähdä ilman lapsenkaltaisuut-
ta, ilman nöyryyttä eikä ilman enkeleitä. 
Tarvitaan arkienkeleitäkin. 

Tiina Laukkanen
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 KATULÄHETYSPÄIVÄT 
TURUSSA  31.7. - 2.8.2015       

         
Saimme Jumalan armosta viettää ke-

säpäiviä Mikaelin kirkolla. Suunnitelmat 
päivien toteuttamiseksi leirikeskuksessa 
tai Toivonlinnassa eivät toteutuneet. Myös 
majoituspaikkoja jouduttiin kysymään 
useammasta paikasta. Päivien valmistelua 
voisi kuvata jännitysnäytelmäksi, jota kui-
tenkin taivaasta ohjataan. Ihmisenä teem-
me suunnitelmia, mutta Herra toteuttaa 
asioita omalla tavallaan. Iloitsemme siitä, 
että Mikaelin srk avasi meille ovet. Myös 
Jobin postia kertyi matkan varrella ja mo-
net vapaaehtoiset saivat kokea vastustusta 
poikkeuksellisen useiden tapaturmien, sai-
rauskohtauksien ja auto-onnettomuuden 
tai työkomennusten kautta. 

Katulähetystyön 70-vuotisjuhlaa 

vietettiin Turun kauppatorilla perjantaina. 
Tervehdyksen toivat Turun katulähetyk-
sen pj Mikko Lauren, Turun kaupungin 
talous- ja hallintojoht. Max Lönnqvist 
ja srk-yhtymän hallintojohtaja Hannu 
Kallio. Lauluryhmä lauloi Esa-Pekka 
Kanniaisen johdolla. Sään osalta käy-
tiin rukoustaistelua, kun vielä torstaina 
sääennuste lupasi sadetta perjantaiksi. 
Sen seurauksena iso osa torikauppiaista 
jätti tulematta torille. Näin Herra valmisti 
meille tilan kauppatorille, jonne emme 
muutoin olisi mahtuneet. Saimme viettää 
koko viikonlopun ohjelman poutaisessa 
säässä ja aurinkokin näyttäytyi lauantaina ja 
sunnuntaina.  Arviolta 80 osallistujaa kävi 
toritapahtumassa kahvittelemassa. Kahvia 

Juhlavieraita katulähetyspäivillä
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tarjoilemassa olivat Ritva Kaukinen, 
Jouko Alakopsa ja Kalle Vihonen. 

Seminaariosassa pastori, terapeutti 
Seppo Jokinen käsitteli ihmisten koh-
taamista. Hän erotti toisistaan lyhyet 
tapaamiset eri tilanteissa kaupungilla 
jne. varsinaisista kohtaamisista, joissa 
myös tunnetaso on mukana ja joissa 
syvällisemmin opitaan tuntemaan jotain 
toisesta ihmisestä. Syntisten ja sairaiden 
tulisi aina olla tervetulleita kirkkoon. 
Valitusvirsien 4:14 ”He harhailivat so-
keina kaduilla, verellä tahrattuina, niin 
ettei voinut koskea heidän vaatteisiinsa” 
kuvaa myös meitä raskaine elämänkoh-
taloineen. Jukka Kuoppamäki lauloi 
rakkaudesta muille, mutta ei ollut itse 
kokenut sitä: ”ei rakkautta saa, siitä voi 
vain unelmoida”. Sielunhoitajalla on 
vaitiolovelvollisuus luottamuksellisista 
asioista kuten papeilla ja terapeuteilla 
muutoinkin. Hylätyksi tulemisen ja rak-
kaudettomuuden kokemukset ovat aja-

neet ihmisiä kovuuteen ja katkeruuteen. 
Seksuaalisesti hyväksikäytetyt naiset 
usein joko kieltävät oman seksuaalisuu-
tensa  tai rupeavat itse hyväksikäyttä-
mään miehiä. Sielunhoitotilanteessa saa 
julistaa synnin päästön ripin päätteeksi 
ja usein se heti helpottaa oloa. Siihen ei 
kuitenkaan saa pakottaa ja kaikki eivät 
halua tulla siihen pisteeseen. Emme 
saa koskaan kävellä lähimmäistemme 
yli; ”mitä sinä tahdot, että minä sinulle 
tekisin?”  Lähestymistapoina voi olla 
yhtä hyvin evankeliumi edellä sielun-
hoito perässä kuin toisinkin päin. Mo-
lemmat ovat sinänsä oikein. Syntiselle 
naiselle fariseuksen talossa Jeesus julisti 
heti synninpäästön, koska hän rakasti 
paljon. Jeesus salli hänen tulla lähelle ja 
koskettaa; hän palautti naisen itsekun-
nioituksen. ”Joka tunnustaa syntinsä ja 
hylkää, se saa armon”. Nykyään synnit 
julistetaan vanhurskaiksi, päätti Seppo 
Jokinen esityksensä.

Laitilan Katulähetyksen tervehdys.
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Ilkka Viitakankaan Bachin preludin 
jälkeen  pastori Yrjö Niemi jatkoi tee-
maa rukouksen merkityksestä ihmisten 
kohtaamisessa. Hän korosti 1900-luvun 
aatelismiehen Paul Nicolayn soveltamaa 
aamurukousta. Nicolaylla on vaikutuksen-
sa Pietarin herätykseen ja aina Helsingin 
diakonissalaitoksen perustamiseen. Yrjö 
on itse vaikuttanut Siperiassa ja vanki-
latyössä Venäjällä. Rukouksen maailma 
on yllätyksiä täynnä. Rukous on avain 
ja etukäteisvalmistelun merkitystä ei voi 
liiaksi korostaa. Maailmankaikkeuden ma-
jesteetin vastaanotto on aina avoin! Usein 
kuitenkin kuljemme kuin laput silmillä: 
emme näe – emme kuule. Erityisesti on 
tavoiteltava rakkautta, ennemmin kuin 
tietotaitoa. Äidillinen rakkaus on murta-
vaa vankiloissakin ja aidon kiinnostuksen 
ihmisistä tunnistaa. Ortodoksipapit ovat 
olleet nöyryyden esikuvia meille kumar-

taessaan ”Kristuksen kuvaa” ihmisen 
edessä. Tarve hengellisille isille ja äideille 
on suuri! Jumala johdattaa meille sielun-
hoitoon juuri oikeat meille sopivat ihmiset. 
Yrjö kertoi kuinka rikollisliigan johtaja oli 
julkisesti tunnustanut syntinsä Venäjän 
vankilassa ja kokenut valtavan hengelli-
sen kasvun vain yhdessä vuodessa! Jotain 
kertoo ajastamme, että Hämeenlinnassa 
viina-lääke-sairaala kierteessä ollut henkilö 
tuli uskoon vapautui aineista ja nyt häntä 
sanotaan hulluksi!

Päivien avauksessa

Turun katulähetyksen pj Mikko Lauren 
kertoi kuinka rippikoulussa opittu rukous: 
”Jeesus Kristus Jumalan Poika armahda 
minua syntistä.” toi rauhan poliisisellissä 
pidätettynä väärinkäsityksen tähden Chilen 

70-vuotisjuhlatilaisuus Turun kauppatorilla.
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Arikassa. Kuva jättikokoisesta joulutähdes-
tä kamerassa kuitenkin tuhottiin. Mikko 
muisteli myös, miten laivalla puhalletiin 
pilliin ja siten kutsuttiin apua kun luvat-
tomia tunkeilijoita pyrki laivaan; kaveria 
ei siten jätetty pulaan. Kuulimme myös 
kertomuksen Valassaaren majakan perus-
tustyöstä 160 v sitten, jonka Eiffel-tornin 
suunnittelija halusi tehdä vain kestävälle 
kallioperustalle ja se löytyi lopulta toisesta 
saaresta, johon majakka sitten rakennettiin 
seuraavana kesänä. Vain Kristus-kallio on 
kestävä perusta, muistutti Mikko. Myös 
avauspäivän säestyksestä vastannut Jorma 
Osari muistutti yhteyden perustan löy-
tyvän Jeesuksesta Kristuksesta. Ja hänen 
lähellään meistä tulee syntisiä. Katukööri 
lauloi Osarin johdolla: Armosi riittää.

Pertti Berg muistutti kuinka Jeesuksen 
parantaessa sokean miehen tämä näki 
selvästi vasta toisen kosketuksen jälkeen. 
Mies aina kokouksessa rukoili: rakastakaa 
toisianne; jos se edes vähäiseltä osin to-
teutuisi. 

Petri Laitinen toi diakoniakeskuksen 
tervehdyksen muistaen diakoniajohtajan 

Helge Vaittisen ja edesmenneen toimin-
nanjohtajan Matti Vanhasen työtä kadun 
miesten majoittamisessa. Katulähetys 
on diakoniakeskuksen kanssa samassa 
veneessä, molempia kuvaa ”evankeliumi 
ja auttaminen”. Puolustamme niitä, jotka 
eivät voi puolustaa itseään. Kohtaamme 
vähimpiä veljiämme. ”Kohtaamme ennen 
kaikkea ihmisen- siinä on sydän äänet.” 
lausui Petri. Haasteena on tavoittaa nuor-
ta polvea ja uskosta etääntyvää joukkoa.  
Diakoniakeskuksen kutsumuksena on 
vaikuttaa yhteiskuntaan. Katulähetyksen 
strategia ja aarre on kadunläheisyys. ”Sou-
damme samaan suuntaan ja 70 -vuotiasta 
katulähetystä ei voi verrata eläkeläiseen, 
kuin siinä, että eläkkeellä vasta kiireet 
alkavat”. Kustavin kirkkoherrana palve-
leva Petri lauloi lopuksi pianolla säestäen: 
”Nimeni on ihminen”, joka löytyy myös 
Viis papeista upouudelta cd:ltä.

Mikaelin srk kirkkoherra Jouni Lehi-
koinen  puhui suurista illallisista (Luuk. 
14), joissa Herra sanoi: ”Mene teille ja 
aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, 
että minun taloni täyttyisi.” Katulähetys-

Terapeutti Seppo Jokinen Torilla kohdattiin lähimmäisiä.
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työtä tarvitaan, sillä ihmiset elävät arvotyh-
jiössä ja hukassa itseltään. Nuorilla ei ole 
tarkoitusta elämässään, edes jotakuta joka 
rakastaisi. On etuoikeus pitää evankeliumia 
esillä ja suostua kohtaamaan nöyryydellä, 
olemaan astioita Herran käytössä ja ole-
maan sen Sanan palveluksessa. Kutsujia 
tarvitaan tänä päivänä. Myös Mikaelissa 
tehdään työtä kadun kansan parissa ja 
jokaisella on oma paikkansa tässä työssä. 
Saakoon Herra virvoittaa meitä ja lopuksi 
Jouni toivotti kuulijat tervetulleeksi lauan-
taina Turun kauneimpaan kirkkoon.

Suomen katulähetysliiton pj Sinikka 
Vilen kertoi ihastuneensa teemaan ”Että 
he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä.” 
Tätä kuvaa hyvin ajatus: kaveria ei jätetä. 
Evankeliumi menee eteenpäin sanoin ja 
teoin; sukupolvet vain ovat vaihtuneet. 
Turussakin alkuaikoina on ollut vaikeaa 
muisteli Sinikka Rengas-lehden kirjoitusta. 
Pj kertoi myös liiton strategiatyön olevan 
kesken eli mihin painopistealueisiin tulisi 
tulevaisuudessa satsata.

Rukous- ja ylistyskokous

Matti Vuolanne kertoi kuinka ihmiset 
ympäri maata soittavat ja pyytävät rukoile-
maan, koska tarvitsevat Jeesusta. Jumalalla 
on tarkka suunnitelma, hän ei erehdy mis-
sään. Katulähetyksen 30 v-juhlassa 1975 
Sinapissa Matti Vanhanen oli esittänyt 
ajatuksen: voiko olla, että Jeesuksen ristiä 
kantamaan pakotettu Libyalainen Simon 
Kyreneläinen olisi Room. 16:13  mainitse-
mien Rufuksen isä ja hänen äitinsä puoliso. 
Rufuksen äiti oli kuin äiti Paavalillekin.  
Simon Kyreneläinen siis kantoi ristiä 
Jeesuksen selän takana nähden lähinnä 

verisen selän. Esko Haapa opetti tästä 
raamatunkohdasta Kreikan sanan [opisoo] 
merkitsevän: kukaan ei ollut välissä. Kun 
Jeesus kääntyi ja puhui Jerusalemin tyttä-
rille, näki Simon Jeesuksen veriset kasvot 
lähietäisyydeltä. Se ei voi jättää ketään kyl-
mäksi. Syntinen, sairas, helvettiin tuomittu 
saa ottaa vastaan Jumalan armon. Jumala 
on antanut maailman parhaan pelastuksen. 
Katulähetysväki tarvitsee jumalan Sanaa. 
Jeesus tahtoo näyttää opetuslapsilleen 
kirkkautensa (Joh. 17:24). Jumalan Pojan 
rakkautta ei voi tehdä tyhjäksi, päätti Matti 
Vuolanne opetuksensa.

Katukööri lauloi Jorma Osarin johdol-
la: ”Eikö merkitse se ohikulkeville” ennen 
Pasi Jaakkolan, Mikaelin srk kappalaisen 
puheenvuoroa. Pasi kertoi kuinka tuoreena 
diakoniapastorina oli kokenut itsensä pah-
vipastoriksi katulähetyksen ensimmäisessä 
hartaustilanteessa 9 v sitten. Myöhemmin 
diakoniaruokailut ovat tulleet tutuksi 
mm. Pansiossa on Mikaelin srk jakanut 
ruokakasseja. Pietarin ja Johanneksen ta-
voin ramman kerjäläisen kohdalla (Apt.3): 
hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä 
minulla on, sitä minä sinulle annan.

Usein sanotaan: te pakotatte ihmiset 
kuuntelemaan evankeliumia. Kultaa ja 
hopeaa ei ole tänäkään päivänä, mutta me 
annamme ihmisille mahdollisuuden muu-
tokseen! Ainoa asia mikä voi saada todel-
lisen muutoksen aikaan. Ylhäältä saarnattu 
sana ei mene lävitse. Kun päihdekaveri 
tulee uskoon, on se todistuksena muille. 
Pasi kertoi esimerkin alkoholistista, joka 
oli parikymmentä vuotta ollut alkoholin 
orjana ja kaikki hoidot kokeiltuna ilman 
apua. Kun rukoilijat rukoilivat hänen puo-
lestaan, hän vapautui ja koki muutoksen! 
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Myös hänen siskonsa tuli uskoon, kun näki 
muutoksen. Katulähetys on ennen kaikkea 
rukouksen työtä rakkauden ilmapiirissä, 
tiivisti Pasi. Jotkut vapautuvat heti, mutta 
eivät kaikki. Jeesus siunaa meitä, kun me 
käännymme pois pahuudestamme. Joskus 
tarvitaan myös suoria sanoja rakkaudessa.  
Illan lopuksi oli mahdollisuus henkilökoh-
taiseen esirukoukseen.

Raamattutunnissa pastori Timo 
Hämäläinen käsitteli teemaa ”Että he 
olisivat yhtä”. Ihmiset kyllä rakentavat 
yhteyttä, jota nähtiin myös NL hajotessa 
Vilna-Riika-Tallinna välillä 2 miljoonan 
ihmisen ketjuna. Ovatko kristityt yhtä? Ai-
nakin kristillisen avioliiton säilyttämiseen 
tähtäävästä kansalaisaloitteesta puuttuu 
vielä paljon allekirjoittajia. ”Sinä päivänä 
on Herra oleva yksi” (Sak.14:9) Jumalan 
vastustaja on taas erilleen heittäjä. Syn-
tiinlankeemuksessa ihmisestä tuli Jumalan 
vihollinen ja synti riippuu meissä kiinni. 
Yhteyttä etsittiin Baabelin tornin kautta 
ajatuksella: me olemme yhtä ja päätäm-
me itse. Yhteys Jumalan vastustamisessa 
(Ps. 2),” jolle Hän, joka taivaassa asuu, 
nauraa. Herra pilkkaa heitä.”  Yhteys on 
opetuslapsijoukon yhteyttä, ei ykseyttä 
tämän maailman kanssa, jolle kerran tulee 
kaamea loppu. Elämme sovussa kaikkien 
kanssa, mikäli se meistä riippuu, mutta srk 
ja maailman välillä ei ole yhteyttä, vaikka 
sellaisiakin pyrkimyksiä on. Kristittyjä 
vainotaan siellä, missä ihmisiä pelastuu. 
Matti Vanhasen mukaan katulähetyk-
sen päämäärä on sielujen pelastuminen. 
Vastustajamme yrittää riitauttaa opetus-
lapset keskenään. Yolanda Kalkaksen 
todistuksen mukaan, kun uskovat tekivät 
parannusta riitaisuuksistaan, silloin soi 

puhelin ja viime hetken raha-apu ennätti 
katulähetykseen, muisteli Timo.. Ellemme 
pysy Jeesuksessa, ei satoa tule Jumalan 
valtakuntaan (viinipuuvertaus). ”Minä 
olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille...ja 
he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin.” 
(Joh. 17:6). Jeesus rukoilee myös tulevien 
opetuslastensa puolesta.  ”...ja minä olen 
kirkastettu heissä” Kirkkaudessa on risti 
ja kärsimys ja opetuslapselle käy kuten 
Herrallensakin. Yhteyden tarkoitus on 
hedelmän kasvaminen. Pyhitä heidät to-
tuudessa – sinun sanasi on totuus; uhriksi 
pyhittämistä. Että he kaikki olisivat yhtä, 
Isä on Jeesuksessa ja Jeesus Isässä, että 
hekin meissä olisivat, että maailma uskoisi. 
Kysymys ei ole inhimillisen panostamisen 
tuloksesta, sillä usko on hänen lahjansa. 
Elän armosta ja laupeudesta. Mitä lähem-
pänä Jeesusta olemme, sitä lähempänä 
olemme toisiamme. Meitä kehoitetaan 
tuntemaan Jumalan salaisuus-Kristus 
(Kol. 2:2) sekä vaeltamaan hänessä pal-
vellen toisiamme rakkaudessa. Vaeltakaa 
hengessä niin ette lihan himoa täytä.  Rak-
kaus Jumalaan syntyy särkymisestä ristin 
edessä. Jeesus antoi uuden käskyn: että 
rakastatte toisianne. Katulähetyksessä on 
puhaltanut monet tuulet, lahjat ovat mo-
net, mutta henki on sama. Eturintamassa 
usko koetellaan. Lopuksi Timo korosti 
yhteyttä Jeesukseen ja hänen sanaansa ja 
päätti esityksensä: ”ystävät Herrassa ovat 
suuri rikkaus”.

Raammattutunnin jälkeen veisasimme 
virren 80.

Pertti Berg totesi kommenttipuheen-
vuorossaan: hedelmistä puu tunnetaan. 
Pertti muistutti, että raamatussa käytetään 
samaa sanaa 1 Moos. Kohdassa, jossa 
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puhutaan miehen liittymisestä vaimoonsa 
ja he tulevat yhdeksi. Sekä toisaalta puhut-
taessa ilmestysmajan kankaiden liittämi-
sestä yhteen 50 kultahakasella, jolloin siitä 
muodostui yhtenäinen asumus.

Lauluja Jeesuksesta vihkosta lauloimme 
laulut 261 ja 78, minkä jälkeen Seppo 
Linnanlehto ja Sirpa Vanhahanni lau-
suivat runon.

Aiju von Schöneman, kaupungin opas 
esitteli Turun historiaa ja paikkojen nimiä 
innostavaan tapaansa Mikaelin kirkossa. 
Kuulimme mm. että Turun kaupunki on 
palanut 31 kertaa pitkän historiansa aikana.

Ainakin kahdeltatoista paikkakunnalta 
kuultiin tervehdys katulähetysväelle ja 
kuulimme useita korkeatasoisia lauluesi-
tyksiä. Turun katulähetys sai onnitteluja ja 
muistamista useilta paikkakunnilta.

Lauantaina oli mahdollisuus myös tutus-
tua kirpputoriin Läntisellä pitkällä kadulla 
sekä lähteä kohtaamaan ihmisiä kaupungin 
keskustaan. Kymmenkunta rukoilijaa jäi 
srk-kotiin rukoilemaan Eeva Waarnan 
johdolla.

Lauantain Jorma Osarin juontamassa 
Toivon Illassa puhuivat Seppo Linnan-
lehto ja Matti Nieminen, joka julisti 
evankeliumia elävästi soittaen ja laulaen 
136 kuulijalle. Sepolla on ollut kontakti jo 
nuorena katulähetykseen 40 v sitten, jol-
loin hän toimi mm. Yolanda Kalkaksen 
laukunkantajana Kustavin matkoilla. Sep-
po kertoi pikkupoikana olleesta kahdesta 
haaveesta: kirjoittaa tekstiä, jolla on merki-
tystä sekä musiikki. Haaveet ovat toteutu-
neet 30 v jälkeen; Seppo rohkaisi olemaan 
avoin Jumalan edessä. Illassa kuulimme 
Finngospelin nauhoitteen ultra mare, jossa 
Jumalan sormi oli mukana nauhalle ilmes-
tyneenä kontrabassona äänityksen jälkeen. 
Seppo esitti myös oman sävellyksensä, joka 
on syntynyt vuosikymmenten varrella.  
Jeesuksessa Kristuksessa kaikki pysyy voi-
massa ja Jumala tuntee rauhan ajatuksensa 
meitä kohtaan. Meitä kehoitetaan etsimään 
häntä kaikesta sydämestämme.

Lauantain ohjelmaan osallistui arviol-
ta yli 170 henkilöä, joista lähes sata oli 

Päivillä oli saatavilla 
katulähetystuotteita.
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muualta päin Suomea lähtenyt päiville. 
Sunnuntain juhlamessuun osallistui 248 
seurakuntalaista ja saman verran oli ruo-
kailijoita soppatykillä kirkon pihalla. Monet 
turkulaiset  kristityt olivat löytäneet tiensä 
kesäpäivien yhteyteen.

Kahden tunnin juhlamessussa liturgi-
na toimi Pasi Jaakkola ja tuomiorovasti 
Heimo Rinne saarnasi (Luuk. 12:42-48) 
erilaisista huoneenhaltijoista. Messussa siu-
nattiin kuusi uutta katulähetystyöntekijää: 
Turusta Pirjo Hongisto, Oili Jaranne, 
Ksenia Piispanen ja Ilkka Räisänen; 
Kuopiosta Aino Blomerus ja Aulikki 
Hämäöläinen Raumalta

Päätösjuhlassakin väkeä oli runsaasti ja 
tuomiorovasti puheessaan toi esille katu-
lähetystyön tarpeellisuuden. Srk-yhtymä 

myös tukee taloudellisesti merkittävästi 
katulähetystä. Kiitettiin päivillä palvelleita 
vapaaehtoisia ja luovutettiin kesäpäiväviirit 
muistoksi. Turun katulähetys myönsi myös 
neljä viiriä kiitokseksi yhdistyksen työssä 
mukana olleille: Heikki Talo, Mikko 
Lauren, Jani Kirkkomäki ja Marja Lah-
tovaara.  Juhlakansio luovutettiin Jyväsky-
län edustajille ja lähtökahvit kruunasi upea 
ja maistuva 70 -vuotisjuhlakakku, jonka 
valmisti Marja Berg tyttärensä kanssa! 
Saimme viettää päiviä keskinäisessä yhtey-
dessä ja Pyhässä Hengessä -kiitos Herralle!

Kesäpäivien T-paitoja ja lippiksiä sekä 
CD on vielä saatavana Turun katulähetyk-
sen kirpputorilta 5 €/kpl sis. Postikulut. 
Tilaukset numerosta 0443355500.

Jukka Silvola

Katulähetystyöhön siunattiin kuusi uutta työntekijää.  Siunauksen toimitti pj. 
Sinikka Vilén, avustajineen vas. tuomiorovasti Heimo Rinne, kappalainen Mikko 
Laurén ja kappalainen Jaakkola.
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       Jäsenseurakunnat ja -yhdistykset

•Anjalankosken Katulähetys ry.
•Diakonian Tukiasunnot ry/Porin  

   srk-yhtymä
•Etelä-Savon Vapautuvien tuki ry. 

   /Mikkelin srk-yhtymä
•Forssan seurakunta
•Haapamäen Katulähetys ry.
•Haagan seurakunta, Helsinki
•Hangon Katulähetys ry.
•Heinolan seurakunta
•Helsingin lähetysseurakunta
•Hämeenlinna-Vanajan srk-yhtymä
•Imatran Katulähetys ry.
•Jyväskylän Katulähetys ry.
•Kajaanin Tukiasuntoyhdistys/ 

     Kajaanin srk
•Kodittomien Tuki ry., Helsinki -        

     Hemlössas Stöd rf, Hälsingfors
•Kokkolan seurakuntayhtymä - 
 Karleby kyrkliga samfällighet
•Kouvolan helluntaiseurakunta
•Kovaosaisten Ystävät ry., Helsinki - 
 De Nödställdas Vänner rf, Hälsingfors
•Kuopion Katulähetys ry./Kuopion srk
•Kuopion vankien ystävät ry
•Laitilan seurakunta
•Lappeenrannan Katulähetys ry.

•Pietarsaaren suomalainen 
 seurakunta
•Porvoon seurakuntayhtymä - 
 Borgå kyrkliga samfällighet
•Rauman seudun Katulähetys ry.
•Rovaniemen seurakunta
•Ruoka-apuyhdistys, Vantaa
•Seinäjoen seurakunta
•Sastamalan seurakunta
•Savonlinna-Sääminki s
 eurakuntayhtymä
•Tukikoti ry./Oulun srk-
 yhtymän Diakoniakeskus
•Turun ja Kaarinan 
 seurakuntayhtymän Diakoniakeskus
•Turun Katulähetys ry.
•Työterapinen Yhdistys ry, Kuopio
•Vaasan Tukiasunto ry - Vasa 
 Stödjebostad rf/Vaasan 
 seurakuntayhtymä
•Vastuunkantajat ry./Helsingin       

     srk-yhtymän Erityisdiakoniakeskus
•Äänekosken Katulähetys ry.
 Uusien sääntöjen mukaan ei varsi-

naisia henkilöjäseniä enää ole. Vanho-
jen sääntöjen mukaisia henkilöjäseniä 
on vielä 45.
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