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Puheenjohtajan tervehdys

Pekka Arposuo

Elämällämme olemme kirjoittaneet ja eteen-
päinkin kirjoitamme historiaa. Viime aikoina 
on tullut hyvin voimakkaasti mieleeni ajatus 
ihmisenä olemisesta ja siitä, kuinka itse voisin 
olla sitä kanssaihmisilleni.

Omalle kohdalleni on sattunut moniakin täl-
laisia kohtaamisia kanssaihmisten taholta, joista 
kaksi erityisesti mieleen jäänyttä kohtaamista 
ovat tapahtuneet lääkärin kanssa. Molemmissa 
tapaamisissa sain kohdata ensisijaisesti ihmisen. 

Ensimmäinen näistä kohtaamisistani, vuon-
na 1993, liittyy elämänvaiheeseen, jota vietin 
ennen uskoontuloani. Paikkakunnalla oli 90-lu-
vun alussa alkanut omalääkärikokeilu ja omaa 
lääkäriäni sijaisti silloin toinen lääkäri, josta 
myöhemmin ymmärsin, että se oli kiitosaihe Ju-
malalle.  Menin lääkäriin, mutta en muista syytä, 
miksi sinne menin. Elämääni hallitsi silloin aika 
vahvasti alkoholi, olin syvällä viinan pauloissa. 
Vastaanottohuoneeseen astuessani sain tuntea, 
että ollaan lääkärin kanssa ihmisiä toisillemme. 
Mutta sitten tuntui, että ihmisyys katosi heti 
kättelyn jälkeen, kun hän sanoi: ”Pekka, sinul-
la on vakava alkoholiongelma.” Sillä hetkellä 
olisin halunnut poistua vastaanotolta. Tuntui 
pahalle, kun joku kertoo minulle tuollaista, 
vaikka tiesin sen olevan totta. Se hetki tuntui 
ikuisuudelta. Sitten hän jatkoi: ”Yhtäkään elin-
päivää lisää en takaa sinulle, vaikka lopetatkin 
alkoholinkäytön. Sen takaan, että päivät, jotka 
tulet elämään ilman alkoholia, ovat parempia 
kuin nämä, joita nyt alkoholin kanssa vietät.” 
Elämä ei kuitenkaan heti muuttunut. Vasta 
vajaan puolen vuoden kuluttua tuntui, että nyt 
olen tullut tien päähän, ja niin sain armon tulla 
uskoon, Jeesukseen Kristukseen ”Köörileirillä” 
Kangasniemen Pismissä.

Toinen kohtaaminen tapahtui menneenä 
kesänä, kun sormeni meni poikki. Sormi ope-
roitiin, mutta se ei parantunut ja sain uuden 
ajan lääkärille. Tälläkin kertaa lääkärini vaihtui. 
Sain kokea, että hän ei ollut vain lääkäri, vaan 

ensisijaisesti ihminen, jolla oli aikaa paneutua 
kokonaisvaltaiseen hoitoon. Sormi operoitiin 
ja se parani. Lisäksi sain tuntea, että sisintänikin 
hoidettiin samalla.

Uskon, että Jumala puhui näitten molem-
pien tapahtumien kautta, että kanssaihmisten 
kohtaamisessa juuri ihmisyys on tärkeää. On 
ensisijaisesti kohdattava ihminen ihmisenä, ei 
minkään roolin kautta.

Viime kesänä saimme viettää hyvät kesä-
päivät Vaasassa Lepikon leirikeskuksessa, 
jossa evankeliumin sanoma tuli kirkkaasti esille 
useammankin puhujan kautta. Erityisesti ilah-
dutti lääninrovasti Krister Koskelan hyvin pu-
hutteleva tapa tuoda evankeliumin ilosanoma 
esille, tavallisten arjen tapahtumien kautta, ei 
saarnaamalla korkealta vaan ns. maanläheisesti 
ihmiseltä ihmiselle.

Kaiken katulähetystyön perustana tulee olla 
sydämissämme ensisijaisesti usko ylösnoussee-
seen Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen 
muistaen, että Hän itse on käskenyt Markuksen 
evankeliumin 16. luvun 15. jakeessa: ”Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 
kaikille luoduille.”

Pekka Arposuo

Inhimillisyyttä ja ihmisyyttä
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Kesäpäivillä koettua
Sain olla mukana kesäpäivillä Vaasassa. 

Mukava meri-ilmasto oli vastaanottamassa 
Lepikon leirikeskuksessa. Kesäpäivien 
vaasalaiset järjestäjät ottivat meidät läm-
pimästi vastaan. 

Meren rannalle oli pystytetty usean 
vapaaehtoisen toimesta suuri juhlatelt-
ta, jossa tilaisuudet pääasiassa pidettiin. 
Tuulesta huolimatta teltta pysyi hyvin pai-
koillaan. Lauantaiksi meille oli järjestetty 
kaksi linja-autoretkeä. Toinen auto kiersi 
Vaasaa Vivi Lönnin jalanjäljillä ja toisella 
autolla pääsi tutustumaan Raippaluotoon. 
Molemmat retket olivat onnistuneita, ja pa-
lasimme leirikeskukseen uusia kokemuksia 
rikkaampina. 

Lauantain juhlaohjelman jälkeen uk-
konen ilmestyi mereltä teltan yläpuolelle 
ja salama löi monesti lähelle. Menimme 
kaikki teltasta pois sisälle leirikeskuksen 
saliin nauttimaan iltapalaa. Kesken kaiken 
jutustelun salama löi leirikeskukseen, 
salin valokytkimestä kuului rätinää, säh-
köt katkesivat ja palohälytys alkoi soida. 
Kesäpäivien turvallisuudesta vastaavat 
henkilöt ohjasivat meidät ulos. Aikamme 
odottelimme ulkona, kuka vilttiin kääriy-
tyneenä, kuka t-paitasillaan, kunnes palo-
kunta tuli tarkastamaan leirikeskuksen tilat. 
Palokunta totesi hälytyksen aiheettomaksi, 
ja viimein saimme luvan palata sisälle jat-
kamaan iltapalaa. 

Varmasti meillä jokaisella oli jonkinlaisia 
etukäteisajatuksia päivien tapahtumista 
ohjelman aikataulua mukaillen. Saimme 
todeta, ettei meidän hyvinkään valmistetut 
suunnitelmat aina toteudu ajatustemme 

mukaisesti. Aivan kuin Isämme olisi 
halunnut palohälytyksen pirinällä havah-
duttaa meitä ja sydämiämme huomaamaan 
Hänen hätänsä uskosta osattomista lähim-
mäisistämme. 

Me olemme jo sisäpuolella: me olemme 
saaneet armon valita elämä ja saamme olla 
matkalla kohti taivaan kotia ja saamme jo 
elää iankaikkista elämää, mutta he ovat vie-
lä ulkopuolella. Vain Isä tietää Jeesuksen 
toisen tulemuksen. Siihen asti meillä soisi 
olevan aina tuore hätä lähimmäisistämme, 
jotta aina tilaisuuden tullen, saisimme 
ojentaa auttavan kätemme heille ja tarjota 
mahdollisuutta valita iankaikkinen elämä. 

Sirpa  Arposuo
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KOHTAAMISIA  SOPPA-
TYKILLÄ  TURUN  TAPAAN

Viime vuosina katulähetys on nähty kau-
pungilla eri puolilla soppatykkitapahtumissa 
kohtaamassa kaupunkilaisia. Tarjolla on ollut 
soppaa, sielunhoitoa ja hyvää seuraa. Musiik-
kiryhmä on laulanut lauluja Jeesuksesta. Pertti 
Berg ja Jorma Ahokari ovat vastanneet  sopan 
keittämisestä ja täysi tykillinen, arviolta 500 
annosta on parissa tunnissa jaettu loppuun 
varsinkin Turun kauppatorilla. Ihmiset ovat 
ottaneet hyvin vastaan ilmaisen tarjoilun 
pullakahveineen ja hyviä keskusteluja on syn-
tynyt näissä tapahtumissa. Kustavissa saatiin 
heinäkuussa yhdessä Laitilan katulähetyksen 
kanssa kokoontua Jeesuksen nimessä sop-
patykin merkeissä paikallisen Salen pihalla, 
jonne Herra oli järjestänyt sopivan tilan 
normaalisti ahtaalle parkkipaikalle. Paikalla 
oli myös evankeliumintalon Teetupa-bussi.

Katulähetys on vieraillut eri puolilla kau-

pungin lähiöitä kuten Halisissa, Jäkär-
lässä, Runosmäessä ja Lausteella. Näillä 
alueilla on diakonisen ruoka-avun 
tarvetta Pansion lisäksi. Myös katulä-
hetyksen kirppistapahtumissa Rauhan-
majalla on ollut soppatykkitarjoilua. 
Kauppatori on ihmisten liikkumisen 
kannalta ylivoimainen kohtaamispaikka. 
Myös keskustan alueella Martinmäessä 
Kaasukellonaukiolla on tavoitettu hyvin 
ihmisiä. Ensimmäisellä kerralla jo ky-
syttiin: tuletteko uudelleen? Perinteinen 
soppatykkitapahtuma helatorstaina on 
järjestetty yhdessä Martin seurakunnan 
kanssa kolmesti ja parisataa henkilöä 
on käynyt tykillä parin tunnin aikana. 
Herra on antanut poikkeuksetta hyvän 
sään tapahtumiin. Joulukuussa jaettiin 
joulupuuroa tykistä sään oltua vuoden-

Ylistyslaulua Kustavissa 10.7. Turun ja Laitilan yhteistyönä. Kuvassa 
vasemmalta Matti Nieminen, Juhani Kärkkäinen ja Sirpa Hyvärinen.
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aikaan nähden lämmin.
Monet laulut ovat koskettaneet ihmisiä 

kyyneliin asti ja yhdessäolo on virvoitta-
nut Pyhän Hengen ilmapiirissä. Mukaan 
on tullut ihmisiä kauempaakin ja monilta 
puuttuu seurakuntayhteys kokonaan. Joi-
denkin ihmisten puolesta on saatu rukoilla 
näissä tilanteissa.Ulospäin suuntautuneena 
ja tavoittavana työmuotona soppatykkita-
pahtumat puolustavat paikkaansa ja ovat 
mahdollisuus evankeliointiin.

Jukka Silvola

Hyvässä yhteistyössä Kaasukellonaukiolla kävi 5.5. reilut parisataa kaupunkilaista, 
joita helli lähes 20 asteen lämpö.

Evankeliumitalon teetupa-bussi, jota 
vuokrataan seurakuntien käyttöön. 
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Rovaniemellä pitkään erityisdiakonian 
virassa olleen Sinikka Vilenin tilalle valittiin 
kesäkuussa 2016 oululaiset juuret omaava 
Antti Härö. Antti muutti Rovaniemelle 
huhtikuun 2016 loppupuolella. 

Antti Häröllä on useampi ammatti ja 
työkokemusta on karttunut monilta aloilta. 
Hän on kouluttautunut sähköasentajaksi, 
kirkon nuorisotyönohjaajaksi ja sosiono-
miksi AMK-diakonin pätevyydellä. 

Voidaankin sanoa, että Antti on todella 
monitoimimies, sillä hänellä on työkoke-
musta rakennustyömailta, mittamiehen 
apulaisena olosta, kaupassa myyjänä ja 
yleismiehenä toimimisesta ja siivoustyöstä. 
Belgiassa asuessaan Antti oli Merimieskir-
kolla vapaaehtoistyöntekijänä. Sen pohjalta 
hän haki Merimieskirkon palkalliseen 
työhön ja tuli valituksi tehtävään. Kysei-
sessä työssä hän toimi 17 vuotta vastataen 
Oulun Merimieskirkon toiminnasta, ja hän 
teki myös laivakuraattorin töitä. 

Oulun merimieskirkko avustaa vuosit-
tain paria tuhatta merenkävijää. Joillekin 
heistä vapaaehtoiset ovat ainoa kontakti 
ulkomaailmaan pitkillä, jopa vuoden 
kestävillä matkoilla. Antti kertoi, että me-
rimiehet eivät välttämättä pääse käymään 
satama-alueen ulkopuolella ollenkaan, jo-
ten he edesauttoivat merimiesten yhteyksiä 
kotiin, kuuntelivat ja keskustelivat heidän 
kanssaan. He näyttivät merimiehille Oulun 

Monitoimimies 
Antti Härö

kaupunkia, ja läsnäolollaankin antoivat pie-
niä hengähdystaukoja merimiesten arkeen.

Antin kokemukset Rovaniemestä ovat 
tähän asti olleet kahdenlaisia. Alussa 
uudessa kaupungissa oli ollut muutama 
vastoinkäyminen, mutta asiat helpottivat 
ajan myötä. Antin mielestä Rovaniemel-
lä  on kivoja ihmisiä ja mahtava luonto 
lähellä. Puolen vuoden kokemuksella hän 
vielä tutustuu niin kaupunkiin kuin myös 
ihmisiin, ja ihmiset häneen. Työssä koh-
dattavat ihmiset ovat olleet ihan mukavia, 
hän kertoo.  

Antti Härö
Erityisdiakoni

Antti Härö
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Humala on tyhjyyden jumala
Humala on tyhjyyden jumala.
Sitä palvoin ja elämäni annoin.
Elämä hävisi,
siitä varoitettiin, 
niin kävisi.

Kuollutta kuvaani katselen, 
itkien,
elämääni kaivaten.
Miten saisin sen takaisin,
siitä kaikkeni antaisin.....

Puhui silloin Herrani,
antoi sanoja sydämeeni:

Minä tahdon sen sinulle antaa,
jos sallit,
saanko kuormasi kantaa.
Haudasta sinut nostaisin,
elämään kutsuisin.

Minä annan hengen sinuun, 
riittää kun uskot minuun,
Jeesukseen,
Jumalaan,
kuoleman voittajaan.

 -Marko Karhusaari-

Rovaniemi on saanut seuraajan pitkään erityisdiakonian virassa 
olleen Sinikka Vilenin tilalle keskuussa 2016 Antti Härön.

Katulähetys järjestää kerran viikossa maanantaisin katulähetysillan. 
Kerran kuukaudessa muiden muassa Lordiaukiolla Soppalounaan! 

Pertti Ahokas

Rovaniemen johtokunta.
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Muutos on pysyväistä, mutta niin myös ilo
Vaasan kesäpäivien tunnuslause viittasi pysyvyyteen: Kirkkolaiva on ja pysyy. Vaikka 

maailmassa kuohuu, on jotain, joka kannattelee, jotain muutakin pysyväistä kuin muutos. 
Tärkein pysyvä asia ja ilonaihe on Vapahtajassamme Jeesuksessa. Hän on sama eilen, tänään, 
ja iankaikkisesti. 

Vaasassa vietettiin Katulähetyksen kesäpäiviä ja Vaasan katulähetyksen 70-vuotisjuhlaa 12.-
14.8.2016. Kaupunki ei näyttänyt aurinkoista puoltaan, mutta koimme keskinäistä yhteyttä 
ja iloa, ja saimme vahvistua uskossamme. Itse olin ensimmäistä kertaa mukana Katulähetys-
päivillä, ja olin suuresti vaikutettu siitä rakkauden ilmapiiristä, johon sain tulla. Sain kokea 
muiden mukana, että Jeesus on hyvä! 

Päätösjuhlan loppuessa myös seurakunnan pääemäntä huokaisi, että nämä olivat ihanat 
päivät. Ilo oli säteillyt keittiöön asti! Kiitos teille, jotka tulitte vieraiksemme! Ehkä siinä 
toteutui Raamatun sana, että saimme pitää enkeleitä vierainamme. Tai jos ei enkeleitä, niin 
ainakin Kristuksen omia. 

Tunnuslauseessamme oli myös sanat: Laivoja tulee ja menee. On paljon etsijöitä ja kulkijoita, 
on monenlaista hätää. Veneet ja laivat eivät aina kestä myrskyssä. Onneksi saamme tehdä 
yhdessä työtä, että moni saisi löytää elämälle uskon ja luottamuksen perustan. 

Maaria Perälä
diakoniapastori, Vaasa

Maaria Perälä, diakoniapastori.

     Kesäpäivät Vaasassa 12. - 14.8.2016
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Porin tervehdys Inger Eronen ja Harras 
Salonen.

Erja Kahl-Huhtamäki, diakoni Vaasasta.

Hangon tervehdys Kauko Laaksamon 
johdolla.

Jyväskylän tervehdys Artturi Anttila.

Kuopion terveiset Jarmo Tarkkosen johdolla.

Kesäpäivät Vaasassa 12. - 14.8.2016
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Laitilan tervehdys.

Kirkkoherra Kristian Koskela.

Kokkolan tervehdys Anne Belghitin johdolla.

Kokousyleisöä luennolla.

Kesäpäivät Vaasassa 12. - 14.8.2016

 Rovasti Juhani Niemistö ja Vaasan Ka-
tulähetysveteraaneja Erkki ja Marjatta 
Välimäki.
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Markku Kukkonen saarnaa.

Rovasti Juhani Niemistö ja Ritva Alamäki.

Kesäpäivät Vaasassa 12. - 14.8.2016

Tuula Alho, Vaasan suomalaisen 
seurakunnan diakoniajohtaja.

Rovasti Matti Vuolanne ja soittajapojat.

SKLLn puheenjohtaja Pekka Arposuo. Tampereen tervehdys Sinikka Vilenin 
johdolla.
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Katulähetystyöhön siunatut Marko Karhusaa-
ri Kokkolasta, Jouni Vainio Vaasasta ja Jorma 
Ruotsalainen Kokkolasta.

Kesäpäivät Vaasassa 12. - 14.8.2016

Kesäpäivien kuvat on 
ottanut Alpo Pasanen. 

Vs. diakoni Katja Karhusen 
Seinäjoen terveiset.

Siunaamassa Erja Kahl-Huhtamäki, 
Anne Belghiti, Maaria Perälä ja Krister 
Koskela.
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