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Mihin suuntaan olemme menossa? 

Näyttää siltä, että tässä meidän rakkaassa 
isänmaassamme ollaan menossa 
sellaiseen suuntaan, ettei mikään ole enää 
pyhää. Raamatun tiettyjen kohtien 
siteeraaminen on parhaillaan 
esitutkinnassa poliisilla. Raamattu on 
meille kristityille tärkein auktoriteetti. Nyt 
valtakunnansyyttäjä tarkastelee sen 
käyttöä. Kristillisdemokraattien 
kansanedustaja Päivi Räsäsen pitäisi 
joidenkin tahojen mukaan sanoutua irti 
vuosia sitten antamistaan lausumista ja hävittää aineisto 
siteeraamastaan Raamatun kohdasta, jotta välttyisi esitutkinnalta. 

Raamattua ja sen sanomaa ei kuitenkaan voi mikään mahti maan 
päällä hävittää. Raamatun perussanoma on rakkaus. Rakkaus, jota Isä 
osoittaa meitä luotujaan kohtaan. Koko Raamattu kertoo Hänen 
täydellisestä rakkaudestaan ihmisiä kohtaan. Hän antoi ainoan 
Poikansa meidän edestämme, jottei yksikään, joka Häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.  

Emme koskaan inhimillisinä ihmisinä yllä sellaiseen rakkauteen, jota 
Jumala meitä ihmisiä kohtaan osoittaa. Hän ei rakkaudessaan erottele 
eikä jaottele meitä minkäänlaisiin lokeroihin. Hänen rakkautensa 
meitä kohtaan on puhdasta ja vilpitöntä. . Raamattu on annettu 
meille ohjeeksi ja rohkaisuksi. Sitä lukemalla voimme oppia lisää 
Jumalasta. Raamatussa ei kuitenkaan kaikki ole ihmismielelle 
mieluisia asioita lukea. Jumala rakastaa ihmistä, mutta meidän vääriä 
tekojamme Hän ei rakasta.  

Rakkaudella on rajansa: on oltava totuudellinen ja varoitettava siitä, 
mikä on väärin ja vahingollista  lopulta tuhoten elämän. Tällaisesta 
rakkaudesta olen myös itse saanut osani lääkärin kautta. Vuonna 
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1993 lääkäri totesi minulle: ”Pekka, sinulla on vakava alkoholi-
ongelma, enkä lääkärinä voi sille mitään. En voi taata sinulle yhtään 
elinpäivää lisää, vaikka lopettaisitkin alkoholin käytön, mutta sen 
takaan, että kaikki elinpäiväsi ilman alkoholia ovat parempia kuin 
nämä päivät alkoholin kanssa.” Tämä lääkärin toteamus hävetti. 
Tiesinhän minä, että tuhoan tuolla menolla elämäni. Tämänkin voisi 
ajatella olleen ihmisarvoani loukkaavaa, kun tekemisiini puututtiin, 
vaikka tiesinkin tekeväni väärin itseäni kohtaan. Tiesin valitsemani 
toimintatapani olevan vahingollinen niin elimistölleni kuin myös 
kokonaisvaltaisesti elämälleni. On olemassa monia asioita ja 
tekemisiä, jotka tuhoavat elämämme. Sen vuoksi on hyvä, että löytyy 
ihmisiä, jotka rohkenevat puhua kipeistä ja ehkä hävettävistäkin 
asioista ja tuovat esille väärät tapamme ja tekomme. 

Rohkenen kehottaa meitä jokaista syventymään Raamattuun ja 
hiljentymään Hänen edessään, jotta voisimme syventää suhdettamme 
Häneen. On sopivaa rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. On hyvä 
rukoilla toisten uskovien puolesta. Todella tärkeää on rukoilla kaikkien 
vielä uskosta osattomien puolesta. Meidän tulee rukoilla myös 
maamme oikeuslaitoksen ja lakeja säätävien päättäjien puolesta. 
Rukouksiimme on hyvä lisätä myös omien paikkakuntiemme 
kuntavaikuttajat ja kaikki päättävissä toimielimissä vaikuttavat 
henkilöt.      Pekka Arposuo 

 

Kauko Laaksamon elämäntyö Hangon 
Katulähetyksessä  
 

Kauko Laaksamo aloitti Hangon Katulähetyksen ensimmäisenä 
palkattuna työntekijänä lähes 30 vuotta sitten, nyt työtä jatkaa Kim 
Lück. Läksiäisissä kävi selväksi, että Laaksamo on ollut pidetty 
toiminnanjohtaja. Kaupungin tervehdyksen toi nykyinen 
kaupunginjohtaja Denis Strandell, mutta myös hänen edeltäjänsä 
Jouko Mäkinen onnitteli. ”Herra on ollut mukana, hänen siunauksensa 

alla olen saanut auttaa konkreettisesti lähimmäisiä.”, Kauko Laaksamo 
kiteyttää. 
 

Kuinka kaikki alkoi 
”Jumala viitoitti minulle tien. Aluksi ajattelin, että ollaan tässä nyt 
muutama vuosi ja palataan sitten seurakuntatyöhön. Mutta työ vei 
mukanaan: uusia mahdollisuuksia, toiminnan kehittämistä, uudet 
toimitilat.”, Laaksamo miettii. Kauko Laaksamo toimi 1980-luvulla 
Rovaniemen vapaaseurakunnan pastorina. Vuoden 1988 alussa hän 
koki, että on luovuttava seurakuntatyöstä.  
 
Vuosina 1987-88 hän oli Rovaniemellä työryhmässä, joka suunnitteli 
Päiväkeskustoimintaa vaikeuksissa ja syrjäytymisvaarassa oleville. 
Työryhmän oli ideoinut Esko Knuuttila  Sininauhaliittosta. Mukana 
olivat vapaaseurakunta, helluntaiseurakunta, luterilainen kirkko, 
Kriminaalihuoltoyhdistys ja A-klinikka. Kaupunki tarjosi tilat ja 
jatkorahoituksen Sininauhaliiton antaman  starttirahan jälkeen. 
 
”Minua pyydettiin hankkeen vetäjäksi. Ei minulla ollut omia ajatuksia 
työn suhteen, ja jäin miettimään tarjousta. Pyysin, että rukoilen pari 
viikkoa ennen vastauksen antamista.” Keväällä 1988 hän oli nähnyt 
unen, jossa hän ajoi poispäin Rovaniemen keskustasta Kairatietä. Oli 
talvi ja tie oli kaventunut yhden auton levyiseksi. ”Vastaan tuli Volvo 
244, jota väistääkseni peruutin erään talon pihaan.” 
 
”Katsoessani taloa, näin sen seinällä kyltin.”, Laaksamo kertoo. Talo oli 
sama, jonka kaupunki syksyllä tarjosi hankkeen käyttöön. Näin Jumala 
puhui Laaksamolle etukäteen rohkaisten häntä suostumaan. ”Sain 
sisäisen varmuuden, ja työ lähti hyvin liikkeelle, mutta oli sellainen 
tunne, etten ole siinä tehtävässä pitkään. Työn luonteen takia oli myös 
pelkoa, mutta sitten sain kuin ilmestyksen, jossa laskin itseni Jumalan 
kämmenelle. Se toi rauhan.” 
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Yhteistyötä ja haasteita 
 

Kun Hangon katulähetykseen haettiin toiminnanjohtajaa syksyllä 
1989, Laaksamo haki ja tuli valituksi. Muutto pohjoisesta etelään ei 
ollut perheelle ongelma.  
Inkeri-vaimonkin mielestä pikkukaupungissa on hyvä elää ison 
perheen kanssa. ”Kaksi vanhinta syntyivät hänen opiskelessaan 
Santalassa ja toimiessaan lyhyen aikaa Hangon Vapaaseurakunnan 
työntekijänä. Kolme poikaa ja tytär syntyivät Rovaniemellä, ja nuorin 
tyttö syntyi Hangossa.”, Laaksamo kertoilee. 
Katulähetys oli tehnyt hyvää työtä päihteiden käyttäjien, 
asunnottomien ja vankilakierteessä olevien kanssa. Sininauhaliitto oli 
myös Hangossa ollut kertomassa Päiväkeskustyöstä. Yhdistys ja 
kaupunki tekivät sopimuksen toiminnan käynnistämisestä.  
 

Ensimmäiset tilat päiväkeskukselle vuokrattiin Hangon 
seurakuntayhtymältä. Pian kaupunki nosti toiminta-avustustaan, ja 
saatiin palkattua toinen työntekijä, sitten vielä keittäjä palkkatuella. 
Nyt päiväkeskus saattoi toimia seitsämänä päivänä viikossa. 
Päiväkeskus tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden viettää aikaa 
selvinpäin kodinomaisissa viihtyisissä tiloissa. Lämmin ateria  on 
kerran päivässä, ja kahvia ja voileipiä tarjolla koko päivän. Lisäksi 
aktivitteetteja ja päivän lehdet sekä tv. Alkuvuosina haasteena oli 
rajojen asettaminen päihtyneille asiakkaille: päihteettömyysperiaate 
ei heti auennut.  
 

Syksyllä 2011 kaupungin terveystarkastaja totesi, ettei keittiö sovellu 
ruoan valmistukseen. Alkoi uusien toimitilojen etsintä. Samaan aikaan 
yksi kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Naistenpaja tarvitsi isommat 
toimitilat. ”Tiloja etsiessämme kuulimme nykysten toimitilojen toisen 
päädyn olevan vuokrattavana. Tilat olivat sopivat Naistenpajalle. 
Vuokranantaja tarjosi talon toistakin päätä vuokrattavaksi, sitten 
ostomahdollisuutta, johon tartuttiin, kun kaupunki silloisen 
kaupunginjohtajan Jouko Mäkisen johdolla sitoutui antamaan lainalle 
sadan prosentin takauksen. Tilat ostettiin, keittiö kunnostettiin ja 
sisätilat maalattiin. Toimitilojen välissä on talonmiehen asunto, josta 
saadaan vuokratuloja.  
 

Tilat ovat palvelleet hyvin syyskuusta 2012 alkaen. Selvää johdatusta. 
Uudet tilat ovat Hangon "märimmällä" alueella: siellä asuu paljon 
päihteidenkäyttäjiä jotka hyötyvät palveluistamme. Ja 
Päiväkeskuksella on rauhoittava vaikutus alueeseen.”, Laaksamo 
miettii. Seurakuntamme on myös hyötynyt tiloistamme: kaksi 
partioryhmää viikottain kokoontuu Päiväkeskuksen tiloissa. 
 
Ihmeitä ja Jumalan huolenpitoa 
 

Jaksamista ovat tukeneet rukous, perhe-elämä ja seurakunta. Kauko 
Laaksamo on Hangon vapaaseurakunnan vanhimmiston 
puheenjohtaja. ”Menin töistä tultuani ensin makuuhuoneeseen 
rukoilemaan. Vasta sitten kohtasin perheen tarpeet. Kunnon irtiotto 
lomilla auttoi jaksamaan: matkailuvaunu auton perässä reissattiin aina 
vähintään kolme viikkoa caravan-alueilla. Uitiin, saunottiin ja nautittiin 
kauniista Suomen luonnosta sekä tutustuttiin uusiin paikkakuntiin.  
Kauko on ollut muutaman kauden Suomen Katulähetysliiton 
hallituksessa, ja hänen toimikautensa jatkuu edelleen. 
 
Vuonna 2011 tapahtui todella iloinen asia: Hangon alamaailman ehkä 
tunnetuin ja pahamaineisin pomo tuli uskoon. Se oli suuri ilo ja ihme, 
kun ottaa huomioon miehen taustan. Hän oli yksi Katulähetyksen 
asiakas, ja teki uskonratkaisun Tammisaaressa Missionsförbundetin 
tilaisuudessa. Mies vapautui 30 vuoden huumekoukusta ja 20 vuoden 
vankilakierteestä ja täyttyi valtavalla Jumalan rakkaudella. ”Hän tuli 
kuntouttavaan työtoimintaan katkaisuhoidon ja kutoutusjakson 
jälkeen. Hänen kanssaan syntyivät aamurukoukset toimistossani, 
johon osallistui välillä muitakin asiakkaita. Nyt hän kuuluu 
Katulähetyksen johtokuntaan tämän vuoden kevääseen asti ja myös 
johti vuorollaan Soppakirkkoja.”, Laaksamo toteaa kiitollisena. 
 

”Olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana Jumalan 
suunnitelmassa. Ja siitä, että pääsen terveenä eläkkeelle.” 
 

Teksti: Mirja Sevón 
Juttu on julkaistu aiemmin Suomen Viikkolehdessä 
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Kuinka Mathilda Wredestä tuli idolini  
 

Sain mahdollisuuden osallistua 
Kirkkohallituksen järjestämään pari 
vuotta kestävään (2010-2012) 
Päihde- ja kriminaalityön 
erityiskoulutukseen.   

Ollessani kerran työni puolesta 
käymässä Vaasan vankilassa, 
vankilan johtaja kysyi minulta, 
kiinnostaisiko minua muutaman 
kuukauden pituinen erityisohjaajan pesti. Omaan työhöni löytyi 
sijainen, ja niin pääsin aloittamaan mukavasti erityisohjaajana Vaasan 
vankilassa.    
 
Päihde- ja kriminaalityön koulutuksessa lukemissani kirjoissa 
mainittiin Pohjanmaan paikkoja, jotka olivat minulle tuttuja. 
Koulutukseen liittyvän kirjallisen työni tein ”vankilamaailmasta”. 
Silloin tutustuin Mathilda Wredeen ja hänen elämäänsä. Mitä 
enemmän Mathildasta luin, sitä enemmän kiinnostukseni kasvoi. 
Kävimmehän nimittäin vierailemassa samassa vankilassa, Mathilda 
vain paljon aiemmin. Tällä hetkellä Wredejen kotitalossa Vaasassa 
toimii Satamapuiston päiväkoti, joka on ihan lähellä työpaikkaani 
seurakunnassa. 
 

Mathilda aloitti sosiaalityön vankilassa. Hän kävi tapaamassa vankeja. 
Pikku hiljaa hän tutustui heihin. Hän kyseli heidän työstään ja 
perheistään. Hän jopa järjesti töitä tuomioiden täyttymisen jälkeen 
vapautuville vangeille.  

Kerroin useasti Mathildasta erityisohjaajan työstä vankilasta omaan 
työhöni palattuani. Erityisesti vuonna 2013, kun Vaasan vankila täytti 
150 vuotta, ja vuonna 2014, kun Mathildan syntymästä tuli kuluneeksi 

150 vuotta. Asiat olivat tuolloin hyvin tuoreessa muistissa. Eräs 
toimintoihini osallistuja kysyikin minulta: ”Onko Mathilda sun idoli?” 
ja totesi samassa, ettei Matilda olekaaa mikään huono idoli. Ja silloin 
ajattelin, että miksipä ei. Näin Mathilda Wredestä tuli idolini.  

Erja Kahl-Huhtamäki                                                                                                      

 

Kesäpäivät Rovaniemellä 9.-11.8.2019 

Elokuun toisena viikonloppuna vietimme Rovaniemellä mukavan 
leppoisat Kesäpäivät. Päivien ohjelma oli suunniteltu sopivan väljäksi. 
Ehdimme hyvin jutustella keskenämme tilaisuuksien välissä. Ruoka oli 
oikein hyvää ja sitä riitti reilusti kaikille ystävällisen keittiöväen 
tarjoilemana.  

Päivien avaustilaisuudessa tervehdyksen toivat Rovaniemen 
seurakunnan kirkkoherra Kari Yliräisänen, Rovaniemen kaupungin 
perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä ja Suomen 
Katulähetysliiton puheenjohtaja Pekka Arposuo. Päivällisen jälkeen 
kirkossa Sanan ja rukouksen illassa palvelivat linja-autonkuljettaja 
evp. Esko Palovaara, toimitusjohtaja eläk. Pekka Ruokanen, pastori 
Jukka Jämsen, pastori Heini Kesti ja johtava diakoni Markkku 
Kukkonen.  

Lauantaina aamupalan nauttimisen jälkeen Jukka Jämsenin 
raamattutunnin aiheena oli Kuunteleva rukous. Raamattutunnin 
jälkeen osa osallistujista kävivät Napapiirillä tutustumassa 
joulupukkiin, joulumuseoon ja muihin Napapiirin paikkoihin. Osa 
väestä kävi Arktikumissa, Pöykkölän kotiseutumuseossa tai 
taidemuseo Korundissa.  

Katulähetysliiton vuosikokouksessa valittiin liiton hallituksen jäsenet 
sekä Pekka Arposuo jatkamaan puheenjohtajana. Kokouksen jälkeen 
kokemuksellinen päihdetoipuja Arto Pasanen kertoi meille 
elämästään.  
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Arto Pasanen Rovaniemeltä ja Sari Hyvärinen Kuopiosta 
 

Paikkakuntien terveiset olivat ja ovat aina mielenkiintoista kuultavaa, 
kun saadaan tietää toistemme katulähetyskuulumisia. “Keskiyön 
auringon maa” –konsertti Saila Ruotsalan ja Lasse Heikkilän kanssa oli 
upea kokonaisuus. Sailan kaunis ja monipuolinen ääni yhdessä Lassen 
laaja-alaisen musisoinnin kanssa oli upeaa kuultavaa ja rikas kokemus.  

Kirkossa oli sun-
nuntaina juhla-
messu, jossa pal-
velivat kirkkoherra 
Kari Yliräisänen ja 
pastori Jukka Jäm-
sen. 
 
   Jukka Jämsen 
Juhlamessussa  
tekstinlukijoina  
toimivat 
Sinikka Vilen ja 
Juha Willman.  
  
  
  
   Sinikka Vilen ja Juha Willman  

 

Katulähetystyöhön 
siunattiin Helen 
Riuttanen ja Jouko 
Kuismin Kokkolasta sekä 
Kari Korkalainen 
Rovaniemeltä.  

Helen Riuttanen, Jouko Kuismin ja Kari Korkalainen 
 
Rovaniemen seurakunnan erityisdiakoni Antti 
Härö ja johtava diakoni Markku Kukkonen 
juonsivat Kesäpäivät loistavasti. Kesäpäivien 
suunnittelutyöryhmään kuului heidän 
lisäkseen muitakin Rovaniemen seurakunnan 
edustajia. Kokonaisuus oli suunniteltu hyvin 
huolella, ja se näkyi päivien edetessä. 
Juhlaväki sai nauttia hyvistä ruuista , 
monipuolisesta ohjelmasta ja sopivasti 
asetelluista tauoista.     
            Markku Kukkonen  

Antti ja Markku luovuttivat “viestikapulan”   
lahtelaisille Pentti Ruotsalaiselle ja Heikki Reijoselle, jotka toivottivat 
katulähetysväen lämpimästi tervetulleiksi Talvipäiville Lahteen 24.-
26.1.2020.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 Antti Härö, Pekka Arposuo, Pentti Ruotsalainen ja  Heikki  Reijonen 

Kesäpäivät Rovaniemellä
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