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4Lappilehti

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

Pekka Tolonen:
”Minä tarvitsen 
seurakuntaa”
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1. Millainen paikka Sodan-
kylä on asua?

2. Miten pitkään olet asunut 
Sodankylässä?

3. Mitkä ovat mielestäsi kii-
tosaiheita Sodankylässä?

4. Mitä haluat rukoilla So-
dankylän puolesta?

5. Mitkä kolme asiaa sinusta 
kuvaavat Sodankylän vapaa-
seurakuntaa?

6. Onko mielessä joku hyvä 
tai hauska muisto, joka liittyy 
Sodankylän vapaaseurakun-
taan?

AIRA RAATESALMI on pitkään 
toiminut vapaaseurakunnassa 
emäntänä ja monissa muissakin 
tehtävissä.

1. Mielenkiintoinen ja hyvä 
paikka asua ja elää.

2. Olen syntynyt Sodankyläs-
sä. Asuin välillä muualla ja olen 
muuttanut takaisin. Yhteensä 
olen asunut Sodankylässä vuosi-
kymmeniä.

3. Iso kiitosaihe on, että seu-
rakunta ja palvelut ovat lähellä 
asuinpaikkaani.

4. Herätystä seurakunnan kas-
vuksi.

5. Vapaaseurakunnassa teh-
dään monipuolista hengellistä ja 
ihmisiä auttavaa työtä esimer-
kiksi lapsi- ja nuorisotyötä. Seu-
rakunnan ilmapiiri on avoin ja 
ihmisiä kohdataan.

6. Hauskoista muistoista tule-
vat mieleen lastenleirien iltanuo-
tio-ohjelmat.

ESKO TUISKULA ajaa työkseen 
taksia ja poikkeaa kyytiä odotel-
lessa välillä myös vapaaseurakun-
nan rukoushuoneelle, joka sijait-
see ihan taksiasemaa vastapäätä.  

Sodankylän juhlavuosi
Vapaaseurakunta on vaikuttanut Sodankylässä 

20 vuoden ajan

Sodankylän vapaaseurakunta täyttää tänä vuonna 20 vuotta. 
Vapaakirkollista työtä paikkakunnalla on säännöllisesti tehty jo 
1960-luvulta lähtien, mutta itsenäinen seurakunta perustettiin 
29.3.1994. Mahdolliset merkkivuoteen liittyvät juhlallisuudet 
järjestetään myöhemmin tänä vuonna. Nyt kuitenkin kysyimme 
avointen ovien päivässä muutamilta henkilöiltä ajatuksia Sodan-
kylästä ja Sodankylän vapaaseurakunnasta.

1. Oikein mukava paikka asua.
2. Olen asunut täällä kohta 10 

vuotta.
3. Sodankylässä on hyvä va-

paaseurakunta, ihmiset paikka-
kunnalla ovat mukavia ja mielen-
kiintoisia.

4. Jumalan Pyhän Hengen vai-
kutusta, että synnintunto heräisi 
ihmisillä.

5. Ihmisläheinen, erilaisilla ih-
misillä on mahdollisuus toimia 
vapaasti ja seurakunta on hyvin 
kehityskelpoinen.

6. Hyvät muistot liittyvät Jee-
suksen läsnäoloon ja siitä löytyy 
myös ilo ja hauskuus.

RISTO KAARNIEMI toimii nuo-
risotyön ohjaajana Sodankylän 
luterilaisessa seurakunnassa. 
Hän käy usein avointen ovien päi-
vässä kahvilla ja juttelemassa.

1. Sodankylä on hyvä ja rauhal-
linen paikka asua.

LAPPILEHTI: SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYKSEN UUTIS- JA RUKOUSLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA 
VUODESSA JA ON ILMAINEN. TILAUKSET/OSOITTEENMUUTOKSET: SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS, PL 
198, 13101 HÄMEENLINNA TAI SVK(AT)SVK.FI TAI 010 3288 000. TOIMITUS/SIVUNVALMISTUS: RIITTA JA PEKKA 
TOLONEN. PAINOPAIKKA: ERWEKO OY, ROVANIEMI.
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2. Perheemme on asunut So-
dankylässä 22 vuotta.

3. Kiitosaihe on eri seurakun-
tien välinen hyvä yhteistyö paik-
kakunnalla. Kristityillä on sama 
päämäärä eikä kilpailu keskenään.

4. Rukousaiheena on, että eri 
seurakunnat jatkavat edelleen 
yhteistä rukousta paikkakunnan 
hengellisen heräämisen suhteen.

5. Sodankylän vapaaseurakun-
ta on ulospäin suuntautunut, ru-
koileva ja yhteistyöhaluinen seu-
rakunta.

6. Yksi hauska muisto tulee 
heti mieleen. Olimme Kettusen 
Markun, vapaakirkon pastorin 
kanssa metsästysretkellä noin 10 
vuotta sitten. Markku sai saaliik-
si haapanan ja yritti nostaa sitä 
veneeseen. Vene heilahti hieman 
ja kuului kova molskahdus. Mark-
ku ei pudonnut veneestä, mutta 
minä putosin.

Ensi hämmästyksen jälkeen to-
tesimme, että ei hätää, jalat yltä-
vät pohjaan. Sitten alkoi yhteinen 
naurun remakka. Siinä sai ”ison 
kirkon mies” konkreettista koke-
musta pienemmän naapurikirkon 
kastekäytännöstä.

KAISA LEPISTÖ asuu 50 kilo-
metrin päässä Sodankylän kes-
kustasta, mutta käy viikoittain 
vapaaseurakunnan tilaisuuksissa 
ja osallistuu vapaaehtoistyöhön.

1. Rauhallinen paikka asua.
2. Olen syntynyt Sodankylässä. 

Nuoruusvuosina asuin Ruotsissa 
22 vuotta. Nyt olen asunut taas 
Sodankylässä jo 30 vuotta.

3. Kiitosaihe on, että Suomessa 
on uskonnonvapaus.

4. Rukoilen, että seurakunta 
saa uudistua ja kasvaa.

5. Lapsi- ja nuorisotyö on en-
siarvoisen tärkeää, vapaaseura-
kunta on avoin, vapaamuotoinen 
ja palvelualtis.

6. Oma kastejuhlani on ollut 
voimia antava ja hyvä muisto.

Leirielämää
Lapsityöllä on pitkään ollut merkittävä asema Sodankylän vapaa-
seurakunnan elämässä. Satu Kettunen ajaa viikoittain useaan ot-
teeseen maaseudulle pitämään kerhoja kyläkouluille.

Leirejä järjestetään talvella ja kesällä. Tämän vuoden talvileiri-
läiset viihtyivät ulkona pyramidileikin parissa.

Kesäleirillä nautitaan hyvästä opetuksesta ja kauniista luon-
nosta. Pastori Markku Kettusen mukaan Sodankylässä riittää 
aina myös ”raetista ilimoo”.

KUVA: SARI TANNINEN

KUVA: MARKUS KETTUNEN
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Matti ja Mirja Savela käy-
vät Tornion vapaaseu-
rakunnassa ulkomailta 

asti. Tosin matkaa seurakuntaan 
kertyy vain kolme kilometriä 
suuntaansa. He asuvat Haapa-
rannalla, joka on Tornion kanssa 
melkein yhtä kaupunkia. Silti val-
takunnan raja vaihtuu kaupun-
kien välillä, ja aikaero on tunnin 
verran. Torniolainen saa päivään 
tunnin lisää piipahtamalla kau-
passa Haaparannassa.

Tukholmassa tavattiin

Matti on syntyisin Alajärveltä, 
Mirja Varkaudesta. Molemmat 
muuttivat tahoiltaan Ruotsiin 
töihin. Uskon Jeesukseen Matti 
oli löytänyt vuonna 1980 ja Mirja 
vuonna 1982. He tapasivat toi-
sensa Tukholmassa. Molemmille 
oli kertynyt monenlaista elämän-
kokemusta. Matti kuvaili Mirjaa 
enkeliksi, kun hän ensi kertaa 
Mirjan näki. 

Tukholmassa Mirja ja Matti 
alkoivat käydä samassa seura-
kunnassa. Mirjan työpaikka oli 
samassa seurakunnassa talous-
puolella. 

Nyt Matin ja Mirjan perheeseen 
kuuluu neljä aikuista lasta ja kol-
me lastenlasta.

Muutoksen tuulia

Jumala oli alkanut puhumaan 
Matille ja Mirjalle pohjoiseen 
muuttamisesta, mutta erikseen, 
joten he eivät tienneet toistensa 
tuntemuksista vielä. Jumala alkoi 
kuitenkin työstää tätä muutosta 
erityisesti Mirjan kohdalla. Hä-
nelle tuli käteen leikkaus ja myös 
loppuun palaminen työssä. Vuo-
den sairauslomalla oli aikaa miet-
tiä tulevaa.

Kun Matti ja Mirja kertoivat 
toisilleen Jumalan puheesta poh-
joiseen muuttamisesta, asia häm-
mästytti heitä suuresti. Lomamat-
kalla pohjoiseen heidän autoonsa 

tuli vika Kalixin kohdalla. Siellä 
ja Haaparannan alueella vietetyn 
ajan he kokivat olevan Jumalan 
puhetta siitä, että tämä on sitä 
seutua, johon he muuttaisivat. Pa-
lattuaan takaisin etelään he lait-
toivat merkiksi sen, että jos Mirja 
saa töitä pohjoisesta, he asettuvat 
sinne. Matti oli juuri päässyt eläk-
keelle, joten hänellä ei ollut Tuk-
holmaan sitoumuksia. 

Vuonna 2012 marraskuussa 
Savelat pakkasivat autonsa, karis-
tivat Tukholman pölyt jaloistaan 
ja suuntasivat pohjoiseen. He 
odottivat Jumalan merkkiä Mir-

jan työpaikan suhteen. Pian työtä 
tarjottiin Haaparannalta.

Pohjoisessa

Haaparanta tuntui molemmille 
hyvältä paikalta asettua. Sopiva 
asuntokin löytyi lopulta aivan 
Torniojoen vierestä. Tukholmas-
sa ihmiset pitivät Matin ja Mirjan 
pohjoiseen muuttamista hölmö-
nä. Silloin kun Jumala puhuu vah-
vasti ja selkeästi jostain asiasta, 
niin ihmisten mielipiteet saavat 
jäädä omaan arvoonsa, Mirja ja 
Matti sanovat. 

Mirjan loppuun palaminen 

Matin ja Mirjan tarina
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Tornion vapaaseurakunnan rukousaiheet
Seurakuntamme tilanteen puolesta, että Jumala näyttäisi miten hän 
haluaa käyttää meitä ja mikä on se tapa jolla Tornion vapaaseurakunta 
tulee toimimaan tulevaisuudessa.

Viiden jäsenen vanhimmiston puolesta, koska kolmella jäsenellä eletään 
jatkuvassa poikkeustilanteessa.

Tornion vapaaseurakunnan uudet tilinumerot
Seurakunta:  FI20 5475 0020 1424 07  
Kirjapiste:  FI73 5475 0020 1424 23 
Lähetystyö:  FI95 5475 0020 1424 15

Viikkotoiminta
Sunnuntai    Jumalanpalvelus klo 12

Keskiviikko   Rukousilta klo 18 (kuukauden viimeinen ke kotirukousilta)

Torstai   Aamurukous klo 9
 English Bible study klo 18

Perjantai   Sähly klo 18-19.30 (25.4.2014 asti)

Toiminnasta tarkemmin www.tornio.svk.fi

seurakunnan työssä vaikutti niin 
vahvasti hänen elämäänsä, että 
hän ei halunnut astua jalallaan 
mihinkään seurakuntaan. Hen-
gellinen koti on kuitenkin paikka, 
jossa voi saada sielulleen lepoa ja 
hoitoa. Niin he lähtivät tunnus-
telemaan Haaparanta – Tornio 
alueelta, löytyisikö heille se ”oi-
kea” seurakunta.

Hengellinen koti

Matin ja Mirjan tie vei eräänä 
päivänä Tornion vapaaseurakun-
taan, ja ensi kosketus tuntui heti 
hyvältä. 

- Sinne vaan teki mieli tulla toi-
senkin kerran, Mirja sanoo.

Heille annettiin tutustumisrau-
ha, ja erityisesti Mirjaa helpotti 
se, että häneltä ei vaadittu mitään 
vastuuta. Sai vain olla ja levätä. 
Niinpä Matti ja Mirja siunattiin 
vapaaseurakunnan jäseniksi, ja 
pian he jo löysivät oman paik-
kansa seurakunnan aktiivisina 
jäseninä. Molemmat ovat mukana 
seurakunnan musiikkiryhmässä, 
Mirja laulaen ja Matti soittaen ki-
taraa. Rukous on myös heille pal-
velutehtävä, jossa he haluavat olla 
seurakunnassa mukana, tuttuja 
hommia ovat nyt myös kirpputo-
rin pitäminen ja lumityöt.

Palvelu levosta käsin

Tätä haastattelua kirjoittaessa-
ni olen Matin ja Mirjan kotona 
Haaparannalla maaliskuun 26. 
päivänä. Pian on alkamassa va-
paaseurakunnan kotirukousilta. 
Kysyn heiltä mietteitä kuin ur-
heilutoimittaja ennen suoritusta 
urheilijalta.

- Elämme tällaista uhkien aika-
kautta, mutta rukous on ase, jolla 
saadaan valtavia asioita aikaan, 
Matti sanoo.

- Vaikka silmien edessä on epä-
toivoisia asioita, niin ratkaisut 
ovat jo olemassa. Jumala ei muutu 
rukouksessa, mutta Hän muuttaa 

meitä ja erityisesti meidän asioi-
ta, Matti lisää.

Mirja kertoo, että hän on löytä-
nyt armollisen Jumalan loppuun 
palamisen keskeltä. Ei pidä tehdä, 
vaan saa tehdä palvelusta levosta 

käsin. Hän on myös kiitollinen uu-
sista ystävistä joita hän on saanut 
Tornion vapaaseurakunnasta.

Jarmo Moisio

Matti ja Mirja Savela pitävät tärkeänä, että seurakunnassa palvellaan levosta käsin, oli-
pa kyseessä kirpputori, rukouspalvelu tai musiikki.
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Pekka Tolonen tarkkaili 
uskovaksi tietämänsä työ-
kaverin elämää. Kaveri oli 

miehekäs ja reilun tuntuinen 
tyyppi. Pekan oli vaikea uskoa 
tuon miehen olevan uskossa. 
Työkaveri kertoi huokailleensa 
ylöspäin vaikean asian tiimoil-
ta. Pekka arveli lausahduksen 
olevan karkeaa pilaa, mutta jäi 
pohtimaan, voisiko työkaveri olla 
tosissaan. He keskustelivat hen-
gellisistä asioista, ja Pekka alkoi 
vakavasti miettiä, voisiko hänestä 
tulla uskova. 

Kahdeksantoistavuotias Pekka 
oli jo torjumassa Jumalan kutsua, 
kun sai kirjeen ammattikouluka-
verilta, joka kertoi tulleensa hil-
jattain uskoon. Hän näytti kirjettä 
työkaverilleen ja sanoi, että kave-
ri kirjoittaa samasta asiasta kuin 

mistä työkaveri puhuu. 
- Kirje herätti ymmärtämään, 

että Jumala kutsuu minua. Ei 
mennyt montaa päivää, kun tein 
valintani Jumalan puoleen, Kou-
volassa tuolloin asunut Pekka 
muistelee.

Elettiin helmikuuta 1974. Sa-
maan aikaan Rovaniemellä perus-
tettiin vapaaseurakunta, josta tuli 
myöhemmin Pekan ja vaimonsa 
Riitan hengellinen koti.

Jumala ei hylkää

Useita vuosia Pekan uskoontulon 
jälkeen jotkut ihmiset uhkasivat 
jättää Pekan silloisen kotiseura-
kunnan, jos seurakunta ei muut-
tuisi paremmaksi. Hylkäysuhkaus 
esitettiin hengellisellä auktoritee-
tilla, mikä sai Pekan tuntemaan, 
että Jumala uhkaa hylätä. Lapsuu-

denaikaiset hylkäämiskokemuk-
set nousivat pintaan. 

- Koin olevani umpikujassa ja 
minusta tuntui, etten voi enää 
jatkaa uskontiellä. Yöllä tuskail-
lessani asian kanssa koin Herran 
puhuvan, että hän ei hylkää. Jee-
sushan hylättiin ristillä, jotta mi-
nua ei hylättäisi, Pekka kiteyttää.

- Tuo kokemus oli voimakas, 
kuin uusi uskoontuleminen. Kun 
elämässäni on ollut vaikeaa myö-
hemmin, tuon tilanteen muista-
minen on tuonut turvaa: Jumala 
ei hylkää, Pekka kertoo. 

Monisteesta lehdeksi

Rovaniemi tarjoaa urheilulliselle 
pariskunnalle hyvän asuinpaikan.

- Tykkään Rovaniemen luon-
nosta ja vuodenajoista. Kotimme 
vieressä kohoavan vaaran päälle 

Lehdentekijä
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Pekka tuli uskoon 
40 vuotta sitten
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näköalatorniin on mukava nousta. 
Lenkkipolulle ja ladulle pääsee ai-
van nurkaltamme. Nykyään olem-
me käveleviä Rovaniemi-mainok-
sia, niin paljon tykkäämme asua 
täällä, yli 15 vuotta Rovaniemellä 
asunut Pekka kertoo. 

Reilut kymmenen vuotta sitten 
Vapaakirkolta tuli ajatus, että La-
pin lähetyksen tiedotusmoniste 
muutettaisiin lehden muotoon. 
Pekka lupautui tekemään Lappi-
lehteä Riitta-vaimon kanssa. Pek-
ka käyttää pitkää kokemustaan 
kirjapainoalalta kaksi kertaa vuo-
dessa ilmestyvän Lappilehden 
tekoon. Hän vastaa ulkoasusta, ja 
Riitta toimii sisällöntuottajana. 

Pekka työskentelee kuudetta 
vuotta tunnustustenvälisen Las-
tenmission graafisena sivunval-
mistajana ja rahastonhoitajana 
kotoa käsin. 

Tarvitsen seurakuntaa

Pekka Tolonen on mukana Gi-

deon-toiminnassa, jonka kautta 
moni hänen ystävyyssuhteensa 
on saanut alkunsa.

- Kristittyjen yhteys toimii tääl-
lä Rovaniemellä hyvin. Minulle on 
tärkeää tuntea uskovia eri seura-
kunnista, Pekka kertoo.

Pekka on ollut aktiivisesti seu-
rakunnan toiminnassa mukana 
uskoontulostaan lähtien. Kou-

volassa ja Kajaanissa aiemmin 
asunut Pekka on ehtinyt toimia 
niin seurakunnan puheenjohta-
jana kuin musiikkiryhmien jä-
senenäkin. Myös paikallisradion 
aamuhartauksien toimittaminen 
tuli Pekalle tutuksi Kajaanissa 
asuessaan. Neuvostoliiton hajot-
tua venäjänkielentaitoinen Pekka 
reissasi tulkin ominaisuudessa 
ryhmien mukana Venäjällä. 

- Pienissä seurakunnissa on tul-
lut kokeiltua monenlaista, vesso-
jen pesusta ja kirkon vahauksesta 
opettamiseen lastenkerhossa, 
Pekka kuvailee. 

Hän on toiminut jo pitkään Ro-
vaniemen vapaaseurakunnan ta-
loudenhoitajana ja vanhimmiston 
jäsenenä.

- Vaikka seurakunta ei tarvitsi-
sikaan minua, minä tarvitsen seu-
rakuntaa, Pekka summaa.

Laura Kotamäki

Pastori Esko Taipale vieraili Rova-
niemellä helmikuussa muistorik-
kaaseen aikaan. Melko tarkkaan 40 
vuotta aikaisemmin hän oli kau-
pungissa perustamassa vapaaseu-
rakuntaa, joka syntyi tuohon aikaan 
vaikuttaneen nuorisoherätyksen 
yhtenä seurauksena.

Monet tuon herätyksen aikana 
uskoontulleista palvelevat tänään 
eri seurakuntien vastuullisina, hei-
dän joukossaan myös nykyinen 
vapaaseurakunnan pastori Leila 
Valmari ja puheenjohtaja Pekka 
Valmari. Nykyään nämä pitkän lin-
jan vastuulliset kohtaavat toisensa 
seurakuntien yhteisissä rukousil-
loissa ja ovat syksyisin järjestämässä 

yhteistä Syyssateen siunaus -tapah-
tumaa.

Menneistä Jumalan teoista iloit-
semme ja kiitämme. Niitä on luulta-

Rovaniemen vapaaseurakunta
Tämän ajan keskellä 40-vuotiaana

Leila Valmari palvelee Rovaniemen 
vapaaseurakunnan pastorina yhdessä 
puheenjohtaja-miehensä Pekan kans-
sa.

vasti enemmän kuin olemme huo-
manneetkaan. Kaikista seurakuntaa 
rakentaneista iloitsemme ja kiitäm-
me. Heitäkin ja heidän tekojaan on 
luultavasti paljon enemmän kuin 
olemme huomanneet.

Mutta Jumala luo jatkuvasti uut-
ta. Hän haluaa pelastaa ihmisiä nyt. 
Hän haluaa parantaa ihmisiä nyt. 
Hänellä on meille jokaiselle tehtävä 
nyt. Hänellä on seurakunnalle teh-
tävä nyt.

- Haluamme olla tavoittamassa 
eri ikäisiä tämän ajan ihmisiä ja olla 
uudistuva seurakunta, toteaa pas-
tori Leila Valmari. 

Riitta Tolonen

Pekka ja Riitta Tolonen toimittavat yhdes-
sä Lappilehteä. Myös työ venäjänkielisten 
parissa on ollut heille yhteistä.
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Sinulla on mahdollisuus tukea työtä Lapin lähetyksen 
alueella. Allaolevilla viitenumeroilla voit osoittaa tukesi 
jollekin Lapin vapaaseurakunnalle tai kaikille yhteisesti. 
Kiitos lahjastasi!

Vapaakirkon
Lapin lähetys
PL 198
13101 Hämeenlinna

123576

ROVANIEMEN VAPAASEURAKUNTA
Vartiokatu 14-16 L 2, 96100 Rovaniemi
Puh. 040 529 5985
E-mail: rovaniemi(at)svk.fi
Internet: www.rovaniemi.svk.fi
Lapin lähetyksen yhdyshenkilö:
Riitta Tolonen
Metsärinne 5 A, 96910 Rovaniemi
Puh. 040 778 2383
E-mail: riitta.tolonen(at)kotikone.fi

SODANKYLÄN VAPAASEURAKUNTA
Lompolontie 1, 99600 Sodankylä
Lapin lähetyksen yhdyshenkilö:
Markku Kettunen
Ahmakaarre 5 D 12, 99555 Luosto
Puh. 040 738 7087
E-mail: markku.kettunen(at)pp9.inet.fi

TORNION VAPAASEURAKUNTA
PL 18 (Saarenpäänkatu 20), 95401 Tornio
Puh. (016) 481 863
E-mail: marru_nurminen(at)hotmail.com
Lapin lähetyksen yhdyshenkilö:
Marja-Leena Nurminen
Uusikatu 8 B 21, 95400 Tornio
Puh. 040 541 9411

Lappilehden aineisto:
pekka.tolonen(at)kotikone.fi

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endas för inrikesbetalningsförmedling

EUR

FI79 2047 1800 1401 04  

Suomen Vapaakirkko
PL 198
13101 HÄMEENLINNA

BIC: NDEAFIHH


