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0Lappilehti
SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

Leppästen muutto
Lapinmaahan

Tornion haastava
rajoitusten aika

Leilan kutsu ja työ 
Rovaniemellä
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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, 
SAIRAALANKATU 5-7, 33100 TAMPERE TAI SVK SVK.FI TAI 010 3288 000. TOIMITUS/SIVUNVALMISTUS: RIITTA JA 
PEKKA TOLONEN. PAINOPAIKKA: KEURUUN LAATUPAINO KLP OY.
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Ja sinun korvasi kuulevat takaasi 
tämän sanan, milloin poikkeatte 
oikealle tai vasemmalle: Tässä on 
tie, sitä käykää, Jesaja 30:21

EIPÄ ENNEN tiedetty, miten kau-
nis on suo. Karu, ikään kuin joten-
kin vaivainen, mutta karuudes-
saan kaunis ja juhlallinen. Siinä 
on jotakin olennaista tästä Lapin-
maasta. Ympäristö, joka on haas-
teellinen kulkea ja olla. Kuitenkin, 
siinä on rikkautta sille, joka osaa 

sen nähdä ja uskaltautuu sen koh-
taamaan. Niin on Lapin kansakin 
lujaa. Se on selvinnyt ja kestänyt 
koetusta, niin ulkoa päin tulevaa 
kuin sisältäkin syntynyttä. 

Nämä ovat olleet ensimmäisten 
viikkojen ajatuksia Lapista, jonne 
Liisan kanssa muutimme heinä-
kuun puolenvälin tienoilla. Kauan 
sitä oli ounasteltu, ja odotettukin. 
Nyt sitten ollaan täällä, Sodanky-
lässä.

Täällä pitäisi oppia elämään. 

Mitä elämä täällä sisällään tuo-
kin, sen aika ja ihmiset opettavat. 
Näinhän meitä lähetystyönteki-
jöinäkin Aasiassa neuvottiin, uu-
dessa maassa. ”Pieneltä paikalta 
eläkää ja katselkaa. Oppikaa kuu-
lemaan ihmisiä, siellä missä olet-
te. Oppikaa heiltä.”

VASTAANOTTO LAPISSA on ollut 
sydämellinen. Niin ovat luonto 
kuin ihmisetkin muualta tulleet 
kohdanneet. ”Täällä ihmiset tie-

Sydämellinen vastaanotto
Vastamuuttaneiden ajatuksia Lapinmaassa
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tävät, miten tuulessa ja tuiskussa 
selvitään, ja mistä se marja ja kala 
löytyvät”, näin meitä täälläkin 
neuvottiin.  ”Ei tulija tiedä, miten 
täällä ollaan ja eletään. Kuuntele 
ja katsele, niin opit.”

Näitä pohtiessa ovat Efeso-
laiskirjeen ensimmäisen luvun 
(1:17-19) ajatukset olleet hyvin 
puhuttelevia; sanoma, joka pä-
tee kaikkialla maailmassa ja kai-
kissa kulttuureissa. Jumalan aja-
tus meistä ihmisistä ei vaihtele 
kulttuurirajojen mukaan. Raama-
tun näkökulmasta ihmiset ovat 
enemmän samanlaisia kuin erilai-
sia. Jokainen meistä on osa ihmis-
kuntaa, joka on luotu, langennut, 
mutta myös Kristuksessa lunas-
tettu.

TÄTÄ VIESTIÄ elävästä Jumalasta 
jokainen kulttuuri kaipaa. Tämä 
sanoma pelastuksesta kuuluu 
myös Lapin kansalle. Vain Jumala 
auttaa ihmistä näkemään totuut-
ta itsestään ja Luojastaan. Vain 
hän avaa sydämen silmät, että nä-
kisimme puutteemme ja langen-
neisuutemme, pelastuksen tar-
peemme.

Efesolaiskirje siis puhuu meil-
le siitä, että vain Pyhän Hengen 
auttamina me voimme tuntea Ju-
malan ja ymmärtää hänen suu-
ruuttaan. Samalla, mitä enemmän 
hänen pyhyyttään meille näyte-
tään, sitä suurempaa on hätäm-
me, jos meitä ei samalla auteta 
ymmärtämään myös toivoa Kris-
tuksen sovituksessa. Muuten ei 
kukaan meistä kestä, niin suurta 
on ihmisen köyhyys ja syyllisyys 
Jumalan edessä. 

Siihen meille avataan toivo 
Kristuksen sovitustyön kautta. 
Tie sovintoon avautuu Luojamme 
kanssa, itsemme kanssa ja sitä 
kautta myös toistemme kanssa, 
ja elämämme kanssa. Menneisyy-
den, tämän päivän ja huomisen 

kanssa on mahdollista olla sovin-
nossa, vastaanottamalla Jumalan 
sovitustyö Jeesuksessa Kristuk-
sessa.

TÄMÄN SANOMAN tähden olem-
me Liisan kanssa tänne Lapin-
maahan tulleet. Jälleen kerran 
saamme elää todeksi noita teks-
tin alussa mainittuja Jesajan kir-
jan sanoja.

Ennen muuttoamme tänne 
saimme seuraavanlaisen tervetu-

Kauan sitä oli ounasteltu, ja odotettukin. 
Nyt sitten ollaan täällä, Sodankylässä.

loviestin: ”Lappi kutsuu Kyöstiä 
ja Liisaa elämään, ja Herran pal-
velukseen, aina mielen virkeyteen 
saakka. Kaikki on valmiina.”

Niin, mitä kaikkea elämä tääl-
lä tulee olemaan, sitä emme vie-
lä tunne emmekä tiedä. Mutta sen 
me tiedämme, että Kutsujamme, 
Taivaallinen Isämme, tuntee ja 
tietää. Tämä riittää meille.

Kyösti ja Liisa Leppänen
Sodankylä
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Tämä syksy ja etenkin vii-
meiset kuusi kuukautta 
ovat erilaisuudessaan ol-

leet historiallisesti ainutlaatui-
sia ja erikoisia. Ainakaan minun 
pienen elämäni aikana en ole 
vastaavaa saanut kokea, kun vi-
ruspandemia on vallannut koko 
maailman. Ihmisten on täytynyt 
oppia elämään ”uuden normaa-
lin” kanssa jokapäiväisessä kans-
sakäymisessään toisten kanssa.  

Myös seurakunnille aika on ol-
lut haastavaa monien rajoitusten 
vuoksi. Erityisesti pienille seura-
kunnille, joihin Tornion vapaaseu-
rakuntakin voidaan katsoa kuulu-
vaksi, sukellus veden pinnan alle 
on ollut kirpaisevaa, ellei suoras-
taan kohtalokasta.

Ei digiloikkaa

Maaliskuun puolivälistä touko-
kuun loppuun asti kaikki tilaisuu-
det oli peruttu valtioneuvoston 
asettamien rajoitusten vuoksi, ja 
koska meillä ei ollut mitään mah-
dollisuutta tehdä suuresti kaiu-
tettua ”digiloikkaa”, toimintamme 
oli täysin lamassa. Kesäkuussa 
ehdimme kokoontua kolme ker-
taa pienellä joukolla, ja kesätau-
koa pidettiin normaaliin tapaan 
juhannuksesta elokuun alkupuo-
lelle asti. 

Tilaisuuksissa kävijät kuten ko-
kousten johtajatkin ovat olleet 
useimmat riskiryhmäläisiä, mut-
ta kaipuu Jumalan sanan kuuloon 
ja uskovien yhteyteen on ollut 
suurempi kuin tartunnan pelko. 
Ja hyvin olemme kirkkosaliimme 
mahtuneet harvennetuille penk-
kiriveille. Sisääntulijoille on ollut 
tarjolla käsidesiä ja maskeja.

Suunnitelmat uusiksi 

Aiempiin syksyihin on olennai-
sena osana liittynyt kristittyjen 
yhteisen Operaatio Joulun Lap-
sen aloitusseremonia, niin sa-

nottu Lähtölaukausjuhla. Tänä 
vuonna tänä juhlaa ei järjestetty. 
Vastuuhenkilönä aiempina vuo-
sina toiminut nainen ei enää ollut 
mukana, eikä aikaisempi hellun-
taiseurakunnan ”monttukaan” ol-
lut käytettävissä.  

Monet ihmiset ovat kuiten-
kin pitkin talvea keränneet ta-
varoita, kutoneet sukkia ja pi-

poja juuri Joulun Lapsi -paketit 
tavoitteenaan, joten operaatiota 
ei Tornionkaan osalta voitu täy-
sin perua.

Lisäksi kuultiin Patmoksen 
koordinaattori Jesaja Kärkkäi-
seltä, että lahjapaketit voidaan 
kuljettaa pandemiasta huolimatta 
Romaniaan ja Moldovaan rekoilla 
kuten ennenkin. Ilosanoman ju-

Rajoitusten varjosta
yhteistyön iloon
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listaminen köyhissä romanikylis-
sä on viruksen takia vielä entistä-
kin merkityksellisempää, ja ilon 
tuottaminen lapsille kenkälaatik-
kolahjan kautta entistäkin palkit-
sevampaa lahjojen tekijöille.  

Niin siis ryhdyimme kolmen 
henkilön (luterilainen, helluntai-
lainen, vapaaseurakuntalainen) 
työryhmänä laittamaan suunni-
telmia uusiksi. Ensimmäistä ko-
koontumista oli edeltänyt parin 
kuukauden intensiivinen rukous 
asian puolesta, ja niin palikat al-
koivat loksahdella ihmeellisesti 
Herran johdattamina paikoilleen.

Kertaheitolla kuntoon                                                           

Tornion luterilainen seurakun-
ta on vihdoin saanut vakinai-
sen kirkkoherran, joka asetettiin 
virkaan syyskuun puolivälissä. 
Koska en päässyt virkaan siu-
naamisjuhlaan, varasin häneltä 
tapaamisajan, jotta voisin viedä 
Tornion vapaaseurakunnan puo-
lesta tervehdyksen ja siunauksen 
toivotuksen hänelle. Virallisen 
osuuden jälkeen otin puheeksi tä-
män Operaatio Joulun lapsi -tilan-

teen. Huhut olivat jo etukäteen 
kertoneet, että rouva kirkkoherra 
olisi asialle myötämielinen. 

Hän alkoikin heti toimia ja soit-
ti seurakunnan kiinteistöjen hoi-
tajalle, joka kertoi, että seura-
kunnalla on tyhjillään suurehko 
kerrostalohuoneisto. Tuon huo-
neiston saimme operaation käyt-
töön ja avaimet heti käteen. Li-
säksi saamme laittaa ilmoituksen 
luterilaisen seurakunnan ilmoi-
tussivulle paikalliseen lehteen. 
Näin peruslähtökohdat tulivat 
kertaheitolla kuntoon.

Ryhmän tehtäväksi jäi siis tava-
roiden kuljettaminen tähän huo-
neistoon ja päivystysvuorojen 

Kaipuu Jumalan 
sanan kuuloon ja 

uskovien yhteyteen 
on ollut suurempi 

kuin tartunnan pelko. 

järjestäminen tietyksi ajaksi, jot-
ta ihmiset voisivat tuoda lahjansa 
ja tavaransa ja hakea pakkausma-
teriaaleja.

Etuoikeus palvella

Meillä on todella rukouksia kuule-
va Jumala, ja Hänen sydämellään 
on aina kaikkein heikompiosaiset 
lapset ja aikuiset. On suuri etuoi-
keus olla mukana viemässä sano-
maa Jeesuksesta näiden pienten 
lahjojen välityksellä rukoillen ja 
siunaten lahjojen saajia. Tässä 
hommassa antajienkin mieli kir-
kastuu ja pääasiaksi nousee jäl-
leen kaikkien murheiden yläpuo-
lelle Jeesuksen käsky: ”Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnat-
kaa evankeliumia kaikille luoduil-
le...”

Marja-Leena Nurminen
Tornio

Erään kemiläisen ystävän tekemät pupujussit odottavat innoissaan joulupaketteihin pääsyä.
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Vähän ennen vuosituhannen 
vaihdetta profetiat sitten toteu-
tuivat. Kutsu tuli, vahvistettiin 
jälleen asiasta tietämättömien ta-
holta – ja työ alkoi.

Seurakuntamme muutti kes-
kustan kupeeseen. Pidimme pe-
rustoiminnan lisäksi Alfa-kursse-
ja jatkoineen, monenmuotoista 
lasten ja varhaisnuorten työtä ja 
kymmenisen vuotta yhteistä New 
Wine -työtä paikallisine tapahtu-
mineen ja retriitteineen yhdessä 
luterilaisen ja helluntaiseurakun-
nan kanssa. Pienryhmätyö antoi-
sine kursseineen ja keskustelui-
neen on ollut sydäntäni lähellä. 

Opiskelukaupungin tuoma vaih-
tuvuus on värittänyt seurakunnan 
elämää, ja monen kanssa on saatu 

kulkea yhdessä kappaleen mat-
kaa eteenpäin.

Koronaviruspandemia muut-
ti viime keväänä Vapiksen 
Zoom-seurakunnaksi. Tätä kir-
joitettaessa kokoonnumme jäl-
leen livenä, mutta lisäksi olen 
opetuksen jälkeisten pöytäryh-
mäkeskustelujen aikana vetänyt 
Zoom-ryhmää päivän teemasta – 
vaikka tuulikaapissa, kun  muual-
la ei ole ollut rauhallista tilaa!

Omana näkynäni ja rukousai-
heenani on seurakunnan kasvu 
arjen missionaalisuuteen suun-
tautumalla kolmeen suuntaan: 
Opettelemme rakastamaan Ju-
malaa, seurakunnassa toisiamme 
ja muualla kaikkia ihmisiä kohti 
Jumalan valtakuntaa. Tämän Raa-

matun sanan haluan jättää meille 
kaikille: Rohkaiskaa mielenne, ol-
kaa lujat, kaikki te, jotka panette 
toivonne Herraan! (Ps. 31:25)

Kiitän lämpimästi kaikkia tu-
kijoitani nyt, kun kohta siirryn 
eläköitymisen kautta aktiiviseu-
rakuntalaiseksi Rovaniemen tiimi-
vetoisena toimintaansa toistaisek-
si jatkavassa Vapiksessa.

Pastori Leila Valmari

Leilan tervehdys Rovaniemeltä

Kutsu ja työ
”Sinut tullaan kutsumaan” – tämän profetian sanan kuulin kauan sitten. Kutsu koskisi seu-
rakuntatyötä, ja sitä Rovaniemen Vapiksella. Jo sitä ennen olin itse saanut saman kutsun, 
mutten ollut kertonut siitä kenellekään.

Seurakunnan viikoittaisen ohjel-
man saa halutessaan kertomalla toi-
veensa sähköpostitse verkkosivun 
rovaniemi.svk.fi ”Ota yhteyttä” -osion 
kautta. Toiminta jatkuu osittain Zoo-
min välityksellä, jos virustilanne jossain 
vaiheessa vaatisi sitä.
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Äitien lauantaiset mamma-
brunssitapaamiset alkoivat 
Zoomin kautta keväällä sii-
hen aikaan, kun koronara-
joitukset estivät kokoontu-
mista yhteen. Syksyllä ne 
ovat jatkuneet seurakunnan 
tiloissa.

Rovaniemellä mammabrunssien 
ideoija on Alice Lamula, neljän 
lapsen äiti, YWAMin Rovaniemen 
keskuksen johtaja ja vapaaseu-
rakunnan vanhimmiston jäsen. 
Nuoren perheen tuttavapiiriin 
kuuluu luonnollisesti monia 
lapsiperheitä.

- Minulle tuli huoli äideistä. Ar-
jen pyörityksessä oma hengelli-
nen elämä jää helposti hoitamat-
ta. Ajattelin, että äideille pitäisi 
järjestää mahdollisuus tulla yh-
teen ilman lapsia, saada hengel-
listä ruokaa, vertaistukea ja yh-
dessäoloa, Alice selittää.

- Enemmän kuulee isistä, jotka 
ehtii vaikkapa lukea rakentuak-
seen mielenkiintoisia kirjoja, hän 
lisää.

Nyyttäriperiaatteella toimi-
vaan tapaamiseen äidit tulevat 
ensisijaisesti ilman lapsia, mutta 
se ei tietenkään ole osallistumi-
sen ehto. Lapsille on varattu as-
karteluja ja kirjoja.

Opetusta ja keskustelua

Pastori Leila Valmari on varan-
nut jokaiselle kerralle videon, 
joka liittyy lasten kasvatukseen 
tai lasten välisiin suhteisiin. Ke-
väällä opetuksessa käsiteltiin 
myös avioliittoasioita. Alicen mie-
lestä materiaali on sopinut kes-
kustelujen pohjaksi hyvin.

- Keskusteluissa on pystytty ja-
kamaan ihan tavallisia perhearjen 
asioita. Ja todettu, että samoja jut-
tuja on muillakin. Välillä on itket-
ty, välillä naurettu, Alice kertoo.

Pitihän se yksi brunssi kirjoitta-

jankin kokea. Ja näin se meni.
Ennen äitien tuloa Leila oli keit-

tänyt kahvit ja valmistellut pöydän 
nyyttärituomisille. Niitä maistel-
lessa juteltiin muun muassa tie-
dotusvälineiden ”informaatiosta”, 
joka ei rakenna aikuisia lapsista 
puhumattakaan. Lasten asioista 
ehdittiin pohtia tavanomaista ti-
lannetta, jossa lapsi haluaa saada 
tehdä jotain sillä perusteella, että 
”kaikki muutkin saavat”. Havait-
tiin, että jos äiti lupaa tarkistaa 
ystäväperheistä asiaa, pikkuinen 
pakittaa nopeasti toteamalla, että 
”no ei nyt ihan kaikki”.

Tämänkertainen video-opetus 
käsitteli anteeksipyyntöä, joka 
korjaa suhteen. Kysymys oli eri-
tyisesti tilanteista, joissa aikui-
nen on tehnyt jotain anteeksi-
pyydettävää lasta kohtaan. Aina 
sanat pelkästään eivät riitä. Yhte-
nä esimerkkinä otettiin Sakkeus, 

joka tunnusti syntinsä ja oli val-
mis konkreettisesti korvaamaan 
sen, mitä oli vääryydellä ottanut. 
Korvaaminen osoitti, että hän oli 
tosissaan. 

Opetus herätti keskustelua, jo-
hon pääsee osallistumalla mam-
mabrunssiin.

Riitta Tolonen

Mammabrunssi
äitiä varten

Brunssi
on aamupäivällä syötävästä 
runsaan aamiaisen ja lounaan 
yhdistelmästä tai välimuodosta 
käytetty nimitys (engl. brunch = 
breakfast + lunch). Brunssi nau-
titaan myöhemmin kuin aamiai-
nen, mutta aikaisemmin kuin 
lounas.

Lähde: Wikipedia

Rovaniemellä mammabrunssien ideoija on Alice Lamula (oik.).
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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
Sairaalankatu 5-7
33100 Tampere

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare
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Allekirjoitus
Underskrift
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