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4Lappilehti

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

Henry Richter:

”Jumala tietää, 
että olen tässä.
Se riittää minulle.”
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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 SVK.FI TAI 010 3288 000. TOIMITUS/SIVUNVALMISTUS: RIITTA JA PEKKA TOLONEN. 
PAINOPAIKKA: ERWEKO.

Herrasväki

Tuuli Pikkumäki palvelee seura-
kunnassa useimmiten ylistyksen-
johtajana, mutta myös lastenker-
hon ja perhekerhon avustajana. 
Kolmen pienen tyttären äiti alkoi 
tehdä lauluja äitiyslomansa aikana.

- Haaveilin Jumalan kanssa 
omasta bändistä ja siitä, että voi-
sin tuoda Jumalan valtakuntaa ih-
misten elämään omalla tavallani, 
musiikin ja laulujeni kautta. Var-
sinkin sellaisille ihmisille, jotka 
eivät vielä Jumalaa tunne. Laulut 
kertovat niin Jumala-suhteesta 
kuin ihmissuhteista ja elämästä 
yleensä, Tuuli kertoo.

Kun Tuulia pyydettiin esittä-

mään laulujaan Highway-nuo-
risokonferenssiin, hän tarvitsi 
kiireesti bändin ympärilleen. 
Perusjoukko löytyi omasta per-
hepiiristä, muut ovat vaihdelleet 
tilanteiden mukaan. Nimi Herras-
väki kuvastaa porukkaa, lössiä tai 
”heimoa”.

Herrasväki esiintyi syyskuus-
sa Rovaniemi-viikolla ja viimeksi 
luterilaisen seurakunnan järjes-
tämässä Gospel Rock Rovaniemi 
-tapahtumassa.

Viljami Rovaniemellä

Viljami Kähkönen tuli Rova-
niemelle Missionuorten Opetus-
lapseuskouluun tämän syksyn 

ajaksi. Kuopiolainen lääketieteen 
opiskelija on ehtinyt myös seura-
kuntaan, missä hän on jo osoit-
tautunut mieheksi, joka haluaa 
palvella. Kun yhtenä sunnuntaina 
tarvittiin ylistyksenjohtajaa, Vil-
jamista sellainen saatiin. 

Pastori Leila Valmari totesi, 
että kun monesti huokailemme 
ihmisten muuttoa etelään, saam-
me nyt kiittää tänne muuttanees-
ta – vaikka tilapäisestikin.

- Olen ihmetellyt sitä, miten 
lempeästi Jumala minua hoitaa 
ja muovaa. Olen huomannut, että 
kun antaa ohjat Hänen käsiinsä, 
siitä seuraa hyvää, Viljami kiteyt-
tää tämänhetkisiä ajatuksiaan.

Valtakunnan moninaisuutta Rovaniemellä

Musiikkia, leiriä, kerhoa

Syyskeikalla Kittilässä, jolloin Herrasväessä musisoivat Habi 
Yawari, Marika Valmari, Niko Peltoperä, Samuel Rantajääskö, 

Henna Valmari, Tuuli ja Jere Pikkumäki.
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Yhteinen panostus
nuoriin
Osallistumme jälleen Syyssateen 
siunaus -tapahtumaan 21.-23.11. 
Rovaniemen luterilainen, hellun-
tai- ja vapaaseurakunta järjestä-
vät yhdessä New Wine -verkos-
ton kanssa konferenssin, jonka 
tarkoitus on rohkaista kristittyjä 
palvelemaan Pyhän Hengen joh-
datuksessa niin seurakunnassaan 
kuin sen ulkopuolellakin. Englan-
nin anglikaanikirkon uudistus-
liikkeestä vierailevat kirkkoher-
rat Kate Wharton ja Bob Payne. He 
palvelevat opettaen myös syysta-
pahtumaa perinteisesti edeltä-
vässä yhteisessä karismaattisessa 
työntekijäkoulutusretriitissä.

Useamman vuoden ajan on toi-
vottu nuortenkin pääsevän koke-
maan syvemmin Pyhän Hengen 
läsnäoloa ja Jumalan apua arjessa. 
Sen vuoksi viime vuoden Syyssa-
teen siunaus -tapahtuma järjestet-
tiin nuorisopainotteisena, yhden 
päivän ohjelma oli ensisijaisesti 
heille suunnattu. Järjestelyistä 
vastasivat seurakuntien nuoriso-
työntekijät yhdessä pastoritiimin 
kanssa.

Nuoremmat halusivatkin tänä 
vuonna jatkoa, ja heille tarjot-
tiin syyslomaviikolla leiri, jonka 
opettajina toimivat anglikaani-
nuorisotyöntekijät David Ritchie 

ja Hannah Jenkinson. Heitä avus-
tivat luterilainen nuorisopastori 
Ari Jarva ja kolmen järjestävän 
seurakunnan nuorisotyövastaa-
vat.

Jani Filppa on osallistunut va-
paaseurakunnan puolelta yhtei-
sen työn suunnitteluun.

- Tavoitteena on tehdä kerran 
vuodessa yhteinen juttu niin, että 
jatkossa nuoret voisivat olla itse 
vastuussa, Jani kertoo.

Leiriohjelmaan kuului perus-
tavaa opetusta suhteesta Jeesuk-
seen ja Pyhän Hengen toiminnas-
ta, yhteistä ja henkilökohtaista 
rukousaikaa sekä mahdollisuuk-
sia keskustella opettajien kanssa.

Eeva käy kerhossa

Eeva, 9 vuotta, on aktiivinen las-
tenkerhon osanottaja. Hän ker-
too, että on käynyt melkein jokai-
sessa kerhoillassa. Joskus harvoin 
se on jäänyt väliin.

- Jos olen unohtanut tai vahin-
gossa sopinut Mintun kanssa ta-
paamisen, Eeva selittää.

ROVANIEMEN VAPAASEURAKUNTA
Rukousaihe: Mihin Isä on meitä ohjaamassa?

Seurakunnan tilaisuudet keskiviikkoisin Uusi Rovaniemi -lehden
Seuratoimintaa-palstalla ja netissä sivustolla www.rovaniemi.svk.fi

Syyskuun lopulla yhtenä ker-
hoiltana vietettiin Jumalan huo-
lenpidon juhlaa. Esimerkkinä 
pidettiin Israelin kansan tapahtu-
mia, joista kuultiin erikseen keit-
tiöön rakennetussa telttamajassa. 
Israelilaiset tanssit jäivät Eevan 
mieleen.

- Aluksi ne olivat vaikeita, mutta 
kun kuunteli tarkkaan musiikkia 
ja ohjausta, pääsi jyvälle.

Kerhon opetuksista Eeva muisti 
heti kerhoillan viime vuodelta.

- Kerrottiin, miten jotkut myivät 
talonsa ja antoivat rahat köyhille. 
Mutta yksi mies ja nainen myi 
talon ja valehtelivat sen hinnan. 
Sillä tunnilla opittiin, että valeh-
teleminen on väärin! 

Eevan mielestä koulussa kuvis 
on kivaa, samoin liikunta ja kässä. 
Uinti kuuluu vapaa-ajan harras-
tuksiin. Perheen kanssa on muka-
va katsoa yhdessä Hurja remontti 
-ohjelmaa.

Riitta Tolonen

Jumalan ohjauksessa käy hyvin, Vilja-
mi luottaa.

Jani toivoo nuorten kasvavan vastuun-
kantoon.

Eeva huolehtii itse siitä, että muistaa 
lähteä kerhoon.
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Lokakuun alussa Sodankylän 
vapaaseurakunnan tiloissa 
avattiin taidenäyttely, jossa 

on esillä harrastajataiteilija Hen-
ry Richterin töitä sekä niihin 
valittuja Raamatun tekstejä. Idea 
näyttelystä syntyi viime kevää-
nä. Näin joitakin Henryn töitä ja 
koin, että Jumala puhui minulle 
niiden kautta. Mieleeni tuli kuvan 
tunnelmaan ja sisältöön liittyviä 
Raamatun jakeita. Syntyi ajatus, 
että voisimme tarjota kaikille 
seurakuntamme tiloissa kävijöil-
le mahdollisuuden hiljentyä myös 
kuvataiteen äärellä.

Taideterapiasta alkuun

Henry Richter on kotoisin Dres-
denistä, Saksasta. Reilut pari-
kymmentä vuotta sitten hän jäi 
sairaseläkkeelle maalarin ja ko-
ristemaalarin työstään. Seuraa-
viin vuosiin liittyi muitakin isoja 
muutoksia. Yksi niistä oli muutto 
Suomeen 14 vuotta sitten. Sodan-
kylään Henryn toi vaimo, Heidi.

Taiteen tekemisen Henry aloitti 
taideterapian kautta.

- Sain apua maalaamisesta. Se 
tuo minulle rauhallisuutta. Ha-
luan, että kuvani välittävät katso-
jille samaa: iloa, rauhaa ja hyviä 
ajatuksia. Niitä tarvitaan tässä 
rauhattomassa maailmassa, hän 
sanoo.

Monissa Henryn tauluissa on 
kristillisiä aiheita. Miksi?

- Koska Jumala on rakkaus ja 
rakkaudessa on Jumala, minusta 
on luonnollista, että ajatukset Ju-
malasta välittävät ihmiselle rak-
kautta, Henry pohtii. 

Ideoita teoksiinsa Henry löytää 
myös taidekirjoista, lehtikuvista 
tai luonnosta. Yksi näyttelyn tau-
luista syntyi DNA:n rakennetta 
tutkimalla.

- DNA, jossa kaikki geenimme 
ovat, on Jumalan luoma asia ja 
Jumalan kädessä. Joskus siinä voi 
olla jotain rikki, mutta sekin on 

Jumalan tiedossa ja Hänen kädes-
sään, Henry sanoo.

Myös omat elämänvaiheet ovat 
olleet taulujen lähtökohtina. Ku-
van Jeesuksesta pitkäperjantaina 
piikkikruunu päässä Henry ker-
too tehneensä, kun oman lapsen 
syntymään liittyi vakava kriisiti-
lanne.

”Jumala tietää, että olen 
tässä. Se riittää minulle.”

- Tuo lause on ollut elämänohjee-
nani kauan. Jo Saksassa asuessani 
minulla oli teksti seinällä posti-
kortissa, Henry kertoo ja toteaa, 
että juuri näin hän on suhteen 
Jumalaan kokenut.

- Voin aina luottaa siihen, että 
Jumala tietää, missä olen, mitä 

tunnen ja mitä minulle tapahtuu.
- Joskus ihmiset miettivät, mik-

si Jumala antaa meidän sairastua. 
Sairaus on vaikea asia, mutta siinä 
on myös toinen puoli. Sairauden 
myötä minun luovuuteni on tullut 
esille. Olen alkanut tehdä taidetta 
ja minulla on aikaa siihen. Hyvä 
asia on myös ollut, että eläkkeellä 
ollessani olen voinut hoitaa koto-
na omia lapsiani, Henry sanoo.

Omassa elämässään Henry on 
oppinut huomamaan, että lap-
senomainen usko auttaa kaikissa 
tilanteissa. Maalaus Pako pilviin 
kertoo siitä. Kääntyminen vai-
keuksissa ylöspäin voi tuoda yl-
lättävällä tavalla avun Jumalalta.

- Uskon, että Jumala rakentaa 
elämääni ja Hän on jo paljon ra-

Avaa silmäni näkemään
-taidenäyttely Sodankylässä

Henry Richter ja 
taideteos Rauha.
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Vapaaseurakunnan kokoontumis-
tilat ovat olleet Lompolonkulman 
liikekiinteistön alakerrassa Sodanky-
län keskustassa jo 15 vuoden ajan. 
Aiemmin muun muassa kuntosa-
lina toiminut huoneisto on vapaa-
seurakunnan käytössä vuosien aika-
na muuntunut moneen muotoon. 
Kirkkosalin lisäksi tiloissa on ollut 
myös kirpputori, pyhäkouluhuone, 
majoitustilaa ja välillä jopa tuhan-
sien kilojen EU-ruokavarasto. 

- Tämän syksyn aikana olemme 
uudistaneet tiloja niin, että voisim-

me yhä monipuolisemmin palvella 
seurakuntalaisia ja paikkakunnan 
asukkaita. Tässä vaiheessa olemme 
jo saaneet järjestettyä tyhjää sei-
nätilaa vaihtuville taidenäyttelyille, 
uudistettua kirpputorin ulkoasua 
ja järjestettyä pienryhmänurkkauk-
sen. Myös huoneistossa vierailevien 
puhujien sosiaaliset tilat on saatu 
kuntoon, kertoo Sirpa Oksanen, 
joka on ollut muutostalkoiden puu-
hanaisena.

Talkoot jatkuvat edelleen. Suun-
nitelmana on saada vuoden lop-

puun mennessä myös pyhäkouluti-
la lopullisesti kuntoon sekä kirja- ja 
käsityömyynti tukemaan yhä pa-
remmin seurakunnan toimintaa.

- Edelleen kutsumme ihmisiä 
Jumalan Sanan äärelle sunnuntai-
sin ja torstaisin, kahville ja keskus-
telemaan avointen ovien päivinä 
tiistaisin ja torstaisin sekä ilmaiselle 
aterialle kerran pari kuukaudessa. 
Taidenäyttely on myös yksi tapa 
kutsua ihmisiä elämän kysymysten 
ja Raamatun sanan ääreen, pastori 
Markku Kettunen sanoo.

Talkoilla tilat taidenäyttelylle

kentanutkin, Henry kuvaa koke-
mustaan uskosta.

Näyttely kosketti

Taidemaalari Helena Junttila kävi 
tutustumassa näyttelyyn avajaisil-
tana. Hän on opettanut kansalai-
sopiston kuvataideryhmiä, joissa 
Henrykin on ollut mukana.

- On ilahduttavaa nähdä, että 
Henry käyttää töissään taitavas-
ti monia eri tekniikoita. Se, että 
taiteen tekeminen on Henrylle 
hyvin tärkeää, näkyy siinä, miten 
hän paneutuu perusteellisesti ku-
hunkin työhönsä, Helena Junttila 
kertoo.

- Näyttely oli mielestäni hyvin 
liikuttava. Erityisesti minua kos-
ketti kuvien ja niihin valittujen 
Raamatuntekstien välinen yhteys, 
Helena Junttila sanoo.

Näyttelyn nimi Avaa silmäni nä-
kemään (Ps. 119:18) on rohkea 
rukous, jollaista tässä ajassa tar-
vitaan. Tarvitaan yhä enemmän 
Jumalan sanan ja Hänen tekojen-
sa näkemistä ja ymmärtämistä – 
kaikessa, mitä kohtaamme.

Satu Kettunen

Se, että taiteen tekeminen on Henrylle hyvin tärkeää, näkyy siinä, miten hän paneu-
tuu perusteellisesti kuhunkin työhönsä, taidemaalari Helena Junttila (2. vas.) kertoo.

DNA.

Pako pilviin.

Näyttely on avoinna 5.10.–29.11.2014 ti 
ja to klo 11–18 sekä tilaisuuksien yhtey-
dessä.
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Tornion vapaaseurakunta 
joutuu jatkamaan toimin-
taansa ilman palkattua 

työntekijää. Kolmatta vuotta kes-
tänyt projekti Vapaakirkon kans-
sa tulee päätökseen vuoden vaih-
teessa. Yhteisenä tavoitteena oli, 
että Tornio voisi jatkaa projektin 
jälkeen elinvoimaisena seurakun-
tana, joka kykenee maksamaan 
pastorilleen palkan ilman pro-
jektin taloudellista tukea. Tähän 
tavoitteeseen ei päästä, sillä nyt 
loppusyksystä näyttää jo siltä, 
että talous menee turhan tiukalle. 
Kunnostuksen tarpeessa oleva ra-
kennus on itsessään kova haaste 
pienelle seurakunnalle.  

Niinpä pastori Jarmo Moisio 
luopuu tehtävästään hyvässä yh-
teisymmärryksessä vanhimmis-
ton ja seurakunnan kanssa. Jar-
molle on aukenemassa toisesta 
seurakunnasta paikka alkutalven 
aikana, joten Jumalan turvallinen 
ohjaus on tässä kaikessa takana.

Toimintamahdollisuuksia 
löytyy
Seurakuntaan jää merkittävä auk-
ko kun paimen lähtee pois. Tämä 
ei missään tapauksessa saa olla 
mikään kohtalon kysymys seura-
kunnalle. Se on vain yksi haaste 
lisää muuttaa toimintaa voimava-
rojen mukaiseksi.

Tällainen tilanne voidaan kään-
tää myös mahdollisuudeksi. Seu-
rakunta voi aktivoitua tekemään 
yhdessä työtä tavalla, joka tavoit-
taa paikkakunnan ihmisiä. Erityi-
sesti maahanmuuttajien parissa 
eläminen seurakuntana onnistuu 
ilman paimentakin. On hienoa, 
että Tornion vapaaseurakunnas-
sa on persiankielen taitoisia ih-
misiä, jotka voivat kommunikoida 
esimerkiksi afgaanipakolaisten 
kanssa, joita Tornioon on tullut. 

Taloudellinen taakka palkatus-
ta työntekijästä loppuu, ja varoja 
alkaa kertyä muihin tarpeisiin. 
Sanan opetukseen voi kutsua vie-

railevia puhujia ja ruokailuja voi 
järjestää vähäosaisille. Diakonia 
onkin alue, johon seurakunta voi 
panostaa ilman paimentakin. Sii-
hen löytyy hyvät mahdollisuudet 
Via Dian kautta.

Pienen seurakunnan 
edut

Pienellä seurakunnalla on paljon 
etuja. Se on hyvin mobilisoituva 
eikä tarvitse isoja kokoontumis-
tiloja. Torniossa olemme tehneet 
usein seurakunnan kanssa retkiä, 
vaikka meillä on hyvä kirkkora-
kennus kokoontumisiin. Jerissu-
vannossa järjestimme seurakun-
taviikonlopun viime keväänä ja 
syksyisin olemme kokoontuneet 
vuokratulle mökille viettämään 
yhteistä aikaa Sanan tutkimisen, 
rukouksen ja mukavan yhdessä-
olon merkeissä.

Rukousiltoja olemme vieneet 
myös koteihin. Jumala ei ole tar-
koittanut seurakuntalaisia tuijot-

Uudet haasteet Torniossa
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tamaan toistensa niskoja viikosta 
toiseen. Sen tähden on hyvä läh-
teä välillä tuulettumaan kirkko-
salista. Pieni seurakunta on kuin 
isomman seurakunnan solu. Pie-
nuus ei saa olla kuitenkaan itse-
tarkoitus. Kasvua pitää odottaa, 
sillä Jumala on kutsunut seura-
kunnan olemaan hedelmällinen. 
Hedelmät ovat uusia opetuslap-
sia, jotka ovat oppimassa Jumalan 
valtakunnan toimintaperiaatteet 
vieden oppimansa muille.

Seurakunnan taas muututtua 
hieman runsaslukuisemmaksi, on 
mahdollista katsoa uusia mahdol-
lisuuksia toimia paikkakunnalla. 
Tähän voi liittyä toimintatilojen 
vaihtaminen tarpeen vaatiessa. 
Pastorin palkkaaminen voi tulla 
myös uudestaan kysymykseen.

Seurakunta ei ole 
rakennus

Seurakunta koostuu ihmisistä. 
Tarvitaan kuitenkin kokoontu-
mistiloja, sillä Suomen ilmasto ei 
anna myöten jatkuvalle ulkona 
kokoontumiselle. Tiloihin ei pidä 
rakastua, sillä ne ovat vain käyt-
töä varten.

Paavali kuvaa toisessa kir-
jeessään korinttilaisille, kuinka 
Jumala on varannut taivaasta 
omilleen asunnon (2. Kor. 5:1). 
Vaikka Paavali puhuu ennen kaik-
kea maallisen ruumiin näkökul-
masta, voimme myös ymmärtää 
että kaikki ihmisten rakennelmat 
ovat purkutuomion alla. On kui-
tenkin hämmästyttävää miten 
ihmisten mielissä seurakuntara-
kennus määrittelee seurakunnan 
olemassaolon. Tuntuu, että se on 
itsessään pyhä ja seurakunta elää 
sen varassa. Tämä ei ole terve nä-
kökulma.

Rakennuksista voi kiittää Ju-
malaa ja hän suo niitä seurakun-
nilleen, mutta ne ovat vain käyt-
töä varten. Joskus niistäkin pitää 
luopua ja siirtyä toiseen, joka 

On hienoa, että Tornion vapaaseurakunnassa 
on persiankielen taitoisia ihmisiä, jotka voivat 
kommunikoida esimerkiksi afgaanipakolaisten 

kanssa, joita Tornioon on tullut. 

Viikkotoiminta
Sunnuntai  Jumalanpalvelus  klo 12
Keskiviikko  Rukousilta  klo 18
Lauantai  Kirpputori  klo 10–14

Yhteystiedot
Osoite: Saarenpäänkatu 20, 95400 Tornio
Postiosoite: PL 18, 95401 Tornio
e-mail: marru_nurminen hotmail.com
www.tornio.svk.fi
Tilinumero: FI20 5475 0020 1424 07

palvelee paremmin seurakunnan 
tarpeita. Voi olla mahdollista, että 
muutto on Tornionkin vapaaseu-
rakunnan edessä, jotta toiminta 
voisi palvella paremmin tavoit-
taen paikkakunnan ihmisiä.

Rukousta tarvitaan

Tornion vapaaseurakunta rukoi-
lee seurakuntansa asioiden puo-
lesta. Se tarvitsee myös rukous-
tukea muilta ystäviltä ympäri 
Suomen ja miksei ulkomailtakin. 

Erityisaiheet nyt rukoiltavak-
si ovat: 1. Rohkeaa ja eteenpäin 
katsovaa asennetta, vaikka työn-
tekijä lähtee. 2. Viisautta kirkko-
rakennuksen kanssa, että Jumala 
sulkisi väärät aikomukset ja oi-
keat pääsisivät toteutumaan. 3. 
Vanhimmistosta tulisi viisijäse-
ninen kolmen sijaan. 4. Tehtävien 
rajaaminen olennaiseen, jolla 
seurakunta palvelee omalla pai-
kallaan Torniossa.

Jarmo Moisio

http://www.tornio.svk.fi/
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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 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 kotikone.fi

SODANKYLÄN VAPAASEURAKUNTA
Lompolontie 1, 99600 Sodankylä
Lapin lähetyksen yhdyshenkilö:
Markku Kettunen
Ahmakaarre 5 B 4, 99555 Luosto
Puh. 040 738 7087
E-mail: markku.kettunen pp9.inet.fi

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

Lappilehden aineisto:
pekka.tolonen 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


