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SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

Airi Mettiäinen:
Yhteys on uskon 
elinehto
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Viime syksynä nousi esiin 
tarve käydä läpi uskon pe-
rusteita. Alfa-kurssia oli 

parin vuoden tauon jälkeen kaa-
vailtu, joten tarpeeseen vastattiin 
sen avulla.

Pieni ryhmä alkoi kasvaa kurs-
sin edetessä. Kesken mukaan tul-
leet pääsivät Alfan makuun siinä 
määrin, että toivoivat heti uutta 
kurssia. He halusivat saada koko 
paketin alusta loppuun asti. Uusi 
kurssi alkoikin heti ensimmäisen 
päätyttyä.

Kurssit on voitu toteuttaa var-
sin pienellä joukolla, kun ope-
tusosuudet on katsottu videona 
Päivän suomeksi tekstittämiltä 
dvd-levyiltä. Innoittavana opetta-
jana on ollut itse kurssin perusta-
ja Nicky Gumbel.

Leila ja Pekka Valmari, Pekka 
Tolonen ja Mattias Häyry ovat 
vetäneet keskusteluryhmiä. Yh-
dessä ajatuksia vaihdetaan eng-
lanniksi ja kahdessa suomeksi. 
Leila on valmistanut myös Alfaan 
kuuluvat ruuat, joita olen kuullut 
herkuiksikin kutsuttavan.

Rovaniemeläinen Airi Mettiäi-
nen ja nigerialainen David Seun 
Enakele kuuluvat alfa-aktiiveihin.

Yksin yrittäminen ei 
luonnista

Airi yritti ensiksi saada selvyyttä 
omiin hengellisiin kysymyksiinsä 
yksin. Hän luki kirjoja, kuunteli ja 
katseli hengellisiä ohjelmia. Sel-
vyyttä ei kuitenkaan tullut.

- Yksin yrittäminen ei luonnis-
ta eikä rakenna, Airi sanoo topa-
kasti.

Alfa-kurssin, sunnuntain viik-
kojuhlan ja henkilökohtaisten 
keskustelujen kautta kysymyksiin 

on alkanut tulla vastauksia. 
- Täytyy olla yhteys ja kanssa-

käymistä toisten uskovien kanssa. 
Se on uskon elinehto, hän sanoo.

Alfan opetukset ovat hänen 
mielestään selkeitä ja helppoja 
ymmärtää. Keskusteluryhmissä 
mielenkiintoista on se, että saa 
kertoa opetuksen herättämistä 
ajatuksista ja kuulla toisten eri-
laisia ajatuksia.

Airi halusi erityisesti lisätä sen, 
kenelle hän voisi suositella Al-
fa-kurssille osallistumista.

- Jos on kiinnostunut Raama-
tusta, Jumalasta, Jeesuksesta tai 
vain yleensä kristinuskosta, kan-
nattaa käydä kurssi. Se antaa 
lyhyessä ajassa monipuolisen 
kuvan asioista. Mutta varmasti pi-
tempäänkin uskossa olleet voivat 

saada siitä uutta.
Airin mieleen on jäänyt Alfasta 

muun muassa huumorin sävyttä-
mä opetus siitä, miten vaikeata on 
todella luottaa Jumalaan. 

Siinä kerrotaan kaverista, joka 
joutui hyvin sankkaan sumuun 
vaikeakulkuisella reitillä. Hän liu-
kastui, valui alemmas, sai otteen 
oksasta, ja jalat jäivät roikkumaan 
tyhjän päälle. Mies ei voinut pää-
tellä, miten kaukana tai lähellä 
alempana olisi turvallista, kovaa 
maata. Hän päätti kääntyä Juma-
lan puoleen.

- Hei, onko siellä ketään? Juma-
la auta!

- Minä olen tässä. Luota Minuun 
ja päästä irti.

Hetken kuluttua kaveri huusi 
takaisin: Onko siellä ketään muuta?

Alfa-kurssi on 
ajankohtainen

Täytyy olla yhteys ja 
kanssakäymistä tois-
ten uskovien kanssa. 

Se on uskon elinehto, 
Airi sanoo.

KUVA: PEKKA TOLONEN
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Kristus-keskeisyys on 
tärkeää Davidille

Nigerialainen David Seun Enake-
le tuli Rovaniemelle tammikuussa 
vaihto-opiskelijana. Hän opiske-
lee Lapin yliopiston maisterioh-
jelmassa sosiaalialaa. 

- Synnyin muslimiperheeseen. 
Kun opin tuntemaan Jeesuksen 
Kristuksen, elämäni muuttui pa-
hasta hyväksi, David kertoo elä-
mästään.

- Minulla oli suuria ongelmia, 
joita perheeni jäsenet eivät voi-
neet ratkaista. Ystäväni halveksi-
vat minua ja vanhempani jättivät 
minut yksin, mutta Jeesus antoi 
minulle ratkaisut ja muutti asiat, 
jotka melkein tuhosivat tulevai-
suuteni.

David on innostunut keskuste-
lija, mutta myös opetuksella on 
merkitystä.

- Opin katsomaan jokapäiväistä 
elämääni, tarkistamaan, olenko 
oikealla tiellä uskossani. Kurssi 
asettaa tutkimaan, onko oma elä-
mäntapa kristittynä Kristus-kes-
keistä.

Rovaniemellä David löysi tien 
seurakuntaan muutaman mutkan 
kautta.

Yliopistolla häntä oli alussa aut-
tamassa tutori, vanhempi opiske-
lija. David kysyi häneltä, missä 
Rovaniemellä olisi seurakunta, 
jossa voisi käydä. Vastauksek-
si hän sai ainoastaan tiedon, että 
Oulusta käy Rovaniemellä katoli-
nen pappi kahdesti kuukaudessa. 

- Koko tammikuussa en käynyt 
kirkossa, koska en tiennyt, milloin 
tämä pappi Oulusta tulisi. Kun sit-
ten kerroin tämän yliopistolla toi-
selle afrikkalaiselle opiskelijal-
le, tämä sanoi tutorin puhuneen 
omiaan, David selvittää.

Tämä toinen nigerialainen tun-
si Katrin, joka on opiskeluvuo-
siensa ajan osallistunut aktiivi-
sesti seurakuntamme toimintaan. 

Seuraavana sunnuntaina David 
tuli Katrin kanssa viikkojuhlaan 
ja keskiviikkona hän oli jo muka-
na Alfa-kurssilla.

Viikkojuhla myös 
pienimmille

Sunnuntain viikkojuhlassa seura-
kuntamme pienimpiä on tämän 
talven aikana huomioitu uudel-
la tavalla. Koska kaikki ovat sa-
massa pienessä, puolittain kahtia 
jaetussa kirkkosalissa, lapsille ei 
voida tarjota erillistä omaa ope-
tusta. Kun seurakunta on kui-
tenkin päättänyt arvostaa lasten 
tarpeita, katsotaan sunnuntaisin 
yhdessä lasten opetusvideo, josta 

aikuisetkin nauttivat. Opetuksen 
tarkoitus on tukea lasten- sekä 
perhekerhon työtä. Videon jäl-
keen lapset siirtyvät salin toiselle 
kulmalle askartelemaan.

Kesäjuhlilla mukana

Kesäjuhlilla Hämeenlinnassa eri 
työmuodoista saa jälleen ajan-
kohtaista tietoa niiden infopis-
teistä. Lapin työllä on perinteises-
ti oma infopöytä, josta Sodankylä, 
Tornio ja Rovaniemi vastaavat 
vuorotellen. Tänä vuonna on Ro-
vaniemen vuoro.

Tule juttelemaan, kyselemään, 
tutustumaan! Kerro meille, jos Ju-
mala on puhunut sinulle jotakin 
Lapista – välitämme viestin toisil-
lekin seurakunnille.

Nähdään Hämeenlinnassa!

Riitta Tolonen

David löysi Rovaniemellä tien vapaa-
seurakuntaan mutkan kautta.

Lumilla (vas.) odottelee Lenin seurassa 
kavereitaan kokoukseen saapuviksi. 
Kohta katsotaan mielenkiintoinen las-
ten opetusvideo.

Rukousaiheina ensirakkauden syt-
tyminen seurakunnassa ja syksyksi 
tekijöitä lapsi- ja Alfa-työhön.

KUVA: RIITTA TOLONEN
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Viime viikonloppuna Ben-
jamin Musuku piti raa-
mattuopetuksia nuorten 

viikonloppuleirillä. Yksi harjoitus 
liittyi seurakuntaruumiin yhteis-
työhön ja siihen, että jokaisella 
on paikkansa ruumiissa. Kaikilla 
on tehtävä ja jokaista tarvitaan.

Jo vuosia olemme Sodankyläs-
sä kokeneet sitä, että ”ruumiista 
puuttuu paloja”. Jumala on avan-
nut monia erilaisia työmuotoja 
kutsumaan ihmisiä evankeliumin 
vastaanottamiseen. Uusien avau-
tuneiden ovien myötä myös uusia 
tarpeita ja haasteita on ilmennyt. 

Kaiken kansan ruokailupäivät 
tuovat seurakuntaan sekä vakio-
porukkaa että aina uusiakin kas-
voja. Työhön tarvitaan kuitenkin 
lisää uusia keittiövastuullisia, että 
emännillä olisi välillä vapaata.

Uudet kansainväliset ihmiset 
eri puolilta maailmaa ovat tuo-
neet paljon siunausta ja väriä seu-
rakuntamme tilaisuuksiin. Haas-
teena on kuitenkin tulkkipula. 

Tällä hetkellä meitä on vain kak-
si, jotka voivat tulkata englannis-
ta tai englanniksi ja molemmilla 
on paljon muitakin vastuita tilai-
suuksien aikana, kuten säestys ja 
pyhäkoulu.

Afrikkalainen ylistysryhmä brit-
tivahvistuksella on palvellut ah-
kerasti seurakunnan tilaisuuksis-
sa. He kuitenkin kaipaisivat myös 
säestystä eikä meillä ole tällä het-
kellä ketään, joka voisi siinä pal-
vella täysipainoisesti.

Ilonaihe on, että pyhäkouluun 
tulee sunnuntaisin useita lapsia 
ja tehtävään on löytynyt yksi va-
kituinen ohjaaja sekä pari nuorta 
avustajaa. Kielikysymys on kui-
tenkin ajankohtainen myös siellä.

Pienen seurakunnan 
lapsityön haasteita

Teologisen opiston opiskeli-
ja Heidi Häkkinen valmistelee 
parhaillaan pienen seurakunnan 
lapsityön haasteita käsittelevää 
lopputyötään. Esimerkkitapauk-

sena hänellä on ongelmia, joita 
olemme kohdanneet Sodankylän 
vapaaseurakunnan lapsi- ja nuo-
risotyössä.

Heidin työ ja siihen liittynyt 
työpaja HopeNet-päivillä Kipon-
niemessä tammikuussa on an-
tanut uusia ideoita ja herättänyt 
miettimään, miten toimia ongel-
mien ratkaisemiseksi. Miten hyö-
dyntää samassa ryhmässä olevien 
eri-ikäisten vahvuuksia tai miten 
saada hajallaan asuvat nuoret yh-
teen pitkien välimatkojen päästä.

Yksi lapsi- ja nuorisotyötä kos-
keva jatkuva haaste on ollut oh-
jaajapula.

Muutama vuosi sitten laskes-
kelin hieman provosoivasti, että 
Sodankylän kokoisella paikka-
kunnalla (noin 9000 asukasta) 
lapsityössä voisi hyvin olla mu-
kana 100 vapaaehtoista henkilöä, 
ilman että syntyisi minkäänlaista 
tungosta kentällä.

Voi olla, että tuo laskelma kuu-
losti ja kuulostaa edelleen monen 

Paikkoja avoinna 
seurakuntaruumiissa

Heini ja Evelina leivon-
tapuuhissa raamikses-
sa.

KUVAT: SATU KETTUNEN
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korviin suuruudenhullulta. Ehkä 
niin. Mutta jos lasketaan esimer-
kiksi, että jokaista kerho-, pyhä-
koulu-, varkki-, nuortenryhmää, 
liikuntaryhmää, kuoroa, perhe-
kerhoa jne. varten olisi olemassa 
kolmen ohjaajan tiimi ja kaksi va-
kituista esirukoilijaa, niin sadasta 
henkilöstä näitä tiimejä tulisi 20.

Ryhmämäärästä ei kuitenkaan 
Sodankylän kokoisessa kunnas-
sa riittäisi yhtä ryhmää jokaiselle 
kylälle ja asuinalueelle. Puhumat-
takaan, että ryhmiä olisi samalla 
alueella tarjolla erikseen eri-ikäi-
sille. 

Paikkakunnalla asuu tällä het-
kellä 0–24-vuotiaita reilut 2000. 
Jos kaikki kuvitellut 20 ryhmää 
kokoaisivat toimintaansa vaik-
ka 10 henkilöä, koko ikäluokasta 
saavutettaisiin vasta kymmenes-
osa. Haastetta riittää.

Laskelmat ovat tietysti laskel-
mia. Jeesus osoitti, että pienilläkin 
eväillä voi ruokkia monta tuhatta, 
kun Jumala ne siunaa. Rukoillaan 
siis, että Jeesus saa siunata seu-
rakuntamme pienet eväät ja lä-
hettää puuttuvia jäseniä tähänkin 
ruumiiseen. Varmaan ne jossain 
ovat jo olemassa. Autathan meitä 
esirukouksin etsinnöissä. Kiitos.

Satu Kettunen

Kiitos, Jeesus,
-  seurakuntaan tulleista uusista ihmisistä
-  miestenilloista ja naistenilloista, jotka kokoontuvat kerran kuussa
-  Sound of Heaven -tapahtumasta helmikuussa
-  pyhäkoulun vakiintumisesta ja uusista ohjaajista
-  raamattukerhoista ja nuorten ryhmästä

Rukoillaan…
-  nuorten leirillä yksi nuorista laski pulkalla puuhun ja jalka murtui. Rukoi-

lethan loukkaantuneen nuoren pikaista parantumista kaikin puolin!
-  Jumalan siunausta ja varjelusta lasten talvileirille, joka pidetään 

15.–17.4. Muista tätä erityisesti. Kiitos.
-  että Jeesus siunaisi ja moninkertaistaisi ”pienet eväämme”, resurssim-

me ja henkilöt
-  lisää vapaaehtoisia keittiöön, säestykseen, tulkkaukseen, esirukouk-

seen, lapsi- ja nuorisotyöhön, leireille, kokousvastuuseen, evankelioin-
tiin…

-  raamattukerhojen ja -kerholaisten puolesta
-  työ- ja opiskelupaikkojen säilymistä paikkakunnalla
-  Pyhän Hengen lisääntyvää toimintaa Sodankylässä
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Sirpa Oksanen ruokailupäivän emän-
tänä.

Liisa tekemässä raamiksessa peittoja lastenkotiin Etiopiaan.
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Täällä rajan pinnassa olem-
me eläneet muutosten ai-
kaa. Täällä matkailevat ovat 

huomanneet sen erityisesti siinä, 
että katukuvassa on näkynyt ta-
vallista enemmän viranomaisia. 
Ennen niin rauhallinen raja on 
saanut hieman erilaisen luonteen 
viime syksyn jälkeen. 

Vuosikaudet olemme tottuneet 
siihen, ettei rajaa Tornion ja Haa-
parannan välillä juuri huomaa-
kaan. Yhtäkkiä maailman tapah-
tumat muuttivat torniolaisten ja 
täällä kävijöiden elämää, kun alet-
tiin tehdä rajatarkastuksia.

Täytyy myöntää, että tuntui ou-
dolta, kun jouduin Haaparannalle 
poiketessani kertomaan tulli- ja 
rajaviranomaisille käyntini syyn 
samoin kuin sen, mihin olin me-
nossa, kun palasin takaisin Tor-
nioon.

Jeesuksesta arabiaksi

Syksyllä alkaneet tapahtumat 
ovat tuoneet muutoksen myös 
seurakuntamme työmuotoihin. 
Olemme yrittäneet saavuttaa tän-
ne Tornioon tulleita pakolaisia, 
joita on sijoitettu vastaanottokes-
kukseen. 

Suomessa asuvan algerialaisen 
Omar Talebin vierailut seura-
kunnassamme ovat olleet tärkei-
tä tässä työssä. Omar on voinut 
kertoa pakolaisille rakastavasta 
Jeshuasta pakolaisten omalla äi-
dinkielellä eli arabiaksi. Monen 
pakolaisen matka on alkanut Syy-
riasta ja Irakista. Farsia eli persiaa 
puhuvia pakolaisia tulee Afganis-
tanista ja Iranista.

Torniossa on myös merkittävä 
somalipakolaisten ryhmä, mutta 
valitettavasti emme ole voineet 

järjestää heille tilaisuutta heidän 
omalla äidinkielellään.

Lentopalloa pakolaisten 
kanssa

Aloitimme talvella viikoittaiset 
lentopallopelit, joihin kutsuimme 
pakolaisia. Nuoret miehet ovat 
pitäneet pelaamisesta ja heitä on 
joka kerta mukana 15–20. Tämä 
on antanut mahdollisuuden tu-
tustua heihin henkilökohtaisella 
tasolla, ja muutamat heistä ovat 
lähteneet silloin tällöin myös seu-
rakunnan tilaisuuksiin.

Olemme aloittaneet seurakun-
nassa myös suomen kielen kurs-
sin. Se on madaltanut muslimi-
taustaisten pakolaisten kynnystä 
tulla kirkkorakennukseen.

On ollut suurta Jumalan armoa 
saada todistaa meidän Jeesukses-
tamme, joka rakastaa meitä suo-

Turvapaikanhakijat
tutuksi Torniossa
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malaisia ja tänne tulleita pako-
laisia ihan samalla rajattomalla 
rakkaudella. Hän on käynyt ris-
tinkuolemaan jokaisen ihmisen 
edestä, olkoon hän pakolainen 
tai kantasuomalainen. Siinä ei ole 
mitään erotusta.

On surullista huomata, että mo-
net pakolaiset sanovat tuntevan-
sa vihamielisyyttä suomalaisten 
taholta. Meidän tehtävämme on 
kuitenkin osoittaa Jeesuksen rak-
kautta lähimmäisillemme riippu-
matta siitä, mistä he ovat kotoi-
sin. On hyvä muistaa, että meidän 
Mestarimme oli myös pakolaise-
na Egyptissä, kun Herodes sur-
mautti poikalapsia Israelissa.

Matalan kynnyksen 
tilaisuus

Seurakunnassamme kaksi kertaa 
kuukaudessa lauantaisin toimi-
va ”leipäkirkko” on myös osoit-
tautunut matalan kynnyksen ti-
laisuudeksi. Sinne on ihmisten 
helpompi tulla kuin tavalliseen 
kokoukseen. Saadun palautteen 
mukaan kävijät pitävät vapaasta 
yhdessäolosta, jota leipäkirkko 
tarjoaa. Senkin tehtävä on kuiten-
kin tuoda ihmisten tietoisuuteen 
evankeliumi anteeksiantamuk-
sesta Jeesuksen veren tähden.

Olemme tiivistäneet yhteistyö-
tä paikallisten seurakuntien kans-
sa pitämällä yhdessä kokouksia ja 
rukoushetkiä. Henkilökohtaises-
ti näen, että rukoushetket ovat 
avain Tornio-Haaparannan voit-
tamiseksi Kristukselle. 

Meillä on lupa odottaa suuria 
Herralta, koska meillä on suuri 
Herra, joka saa aikaan ihmeelli-
siä asioita. Uskovina olemme mu-
kana taistelussa, jonka Jeesus on 
jo voittanut. Hän varustaa meidät 
tähän hengelliseen sodankäyn-
tiin, jotta voimme Hänen Henken-
sä kautta voittaa maaperää vihol-
liselta. Pyhä Henki antaa siihen 

voiman ja myös vaikuttaa meissä 
tahtomista ja tekemistä.

Uskon, että olemme menossa 
aikaan, jossa Herra näyttää py-
hyytensä ja voimansa oman kan-
sansa keskuudessa voittaakseen 
itselleen ne, jotka eivät Häntä vie-
lä tunne. 

Sinä ja minä olemme Hänen 
kätensä ja jalkansa ja meidän tu-

On ollut suurta Jumalan armoa saada 
todistaa meidän Jeesuksestamme, joka 

rakastaa meitä suomalaisia ja tänne tulleita 
pakolaisia ihan samalla rajattomalla 

rakkaudella.

lisi olla myös Hänen rakkauten-
sa hukkuville kanssamatkaajille. 
Hän on uskonut meille sovituk-
sen sanan, ja meidän tulee viedä 
se tälle maailmalle. Ollaan lujat ja 
kestävät kilvoituksessamme tie-
toisina siitä, että Herra on puolel-
lamme ja kanssamme.

Veijo Suonperä

Tornion vapaaseurakunnassa on aloitettu myös suomen kielen kurssi. Se on ma-
daltanut muslimitaustaisten pakolaisten kynnystä tulla kirkkorakennukseen.
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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
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
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tilinumero
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Saaja
Mottagare
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Betalare
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Suomen Vapaakirkko
PL 198
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