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SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

Henriikka 
opiskelee 
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, 
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PEKKA TOLONEN. PAINOPAIKKA: SUOMEN UUSIOKUORI OY.
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Syyskuun alussa Rovaniemel-
lä on vilkasta, kun ruskamat-
kailijoita alkaa tulla samaan 

aikaan kun opiskelijat palaavat 
tai tulevat ensimmäistä kertaa 
opiskelukaupunkiinsa. Turistit 
ihailevat hetken maisemia ja läh-
tevät, opiskelijat asettuvat työn 
ääreen kuka pitemmäksi, kuka ly-
hyemmäksi aikaa. Eräänä syksy-
nä paikkakunnalle opiskelemaan 
muuttanut nuori kirjoitti paikal-
lislehdessä vaikutelmiaan. Hän 
pohdiskeli muun muassa sitä, että 

”mahtaakohan tämä olla Suomen 
ainoa kaupunki, jossa aamuruuh-
ka johtuu siitä, että porot tukkivat 
kadun!” 

Uutta luovia lahjoja

Seurakunnassa tuttujen ja uu-
sien opiskelijoiden ilmaantumi-
nen paikkakunnalle ja tilaisuuk-
siin mukaan on suuri ilo. Vuosien 
varrella monet opiskelijat ovat 
rikastuttaneet niin meitä kuin 
muitakin seurakuntia läsnäolol-
laan, rukouksillaan ja palvelemal-

la omilla lahjoillaan. Useimmat 
opiskelijat ovat suomalaisia, mut-
ta ainakin yliopiston englannin-
kielinen maisteriohjelma vetää 
nuoria Afrikasta asti.

Henriikka Mäkelä muutti Ro-
vaniemelle Sastamalasta. Hänen 
opinahjonsa on Lapin Urheiluo-
pisto Santasport, joka toimii mai-
neikkaalla Ounasvaaralla. Hen-
riikka suorittaa toista vuotta 
tanssialan ammatillista perustut-
kintoa.

- Valitsin alan, koska tanssi on 

Henriikka viihtyy
opiskelukaupungissaan Rovaniemellä
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aina ollut lähellä sydäntä, ja se on 
myös yksi tapa minulle ylistää Ju-
malaa, Henriikka kertoo.

Henriikasta tulee mieleen en-
siksi lämmin hymy ja toiseksi 
musiikki, jolla hän on palvellut 
monen ylistyshetken säestäjänä 
seurakunnassa. Musiikki on ollut 
hänelle tärkeä asia myös elämän 
eri vaiheissa. 

- Lapsena esiinnyin seurakun-
nassa ja leireillä, missä paitsi 
laulettiin, tehtiin myös näytel-
miä ja kerran oikea musikaalikin. 
Kuuntelin myös klassista musiik-
kia, johon liittyi mielessä mieli-
kuvitusmaisemia, jotka johtivat 
improvisoimaan koreografioita. 
Liikkuminen ja kaunis liike ovat 
minulle sydämen asioita, Henriik-
ka kertoo.

Ilmaisuun on aina liittynyt 
myös uuden luominen.

- Lapsena keksittiin lauluja 
omasta päästä, ja seiskaluokal-
la sävelsin ensimmäisen lauluni. 

Runoja on syntynyt pienestä asti 
ja tarinoita koulun ainekirjoituk-
sessa.
Jumalan kämmenellä

Jumalan ylistäminen on Henrii-
kalle elämäntapa, johon hän ha-
luaa kasvaa.

- En näe syytä olla ylistämättä, 
koska Jumala on hyvä, Henriikka 
toteaa.

Henriikan omia lauluja on saatu 
kuulla myös seurakunnan ylistys-
hetkissä. Eräässä omassa laulus-
saan hän kuvaa ihmistä Jumalan-
sa edessä:

Olen pieni ihminen,
ylistämään loit mun sydämen.
Olen Sinun ihmeesi.
Sanallasi minut muovasit.
Suhteessaan Jumalaan Hen-

riikka kertoo viime aikoina oppi-
neensa erityisesti lepoa Jumalan 
kämmenellä.

- Saan olla siinä omana itsenäni 
ja kasvaa askel askeleelta.

Hänen mukaansa me kasvam-
me ja muutumme oikeaan suun-
taan, kun yksinkertaisesti olem-
me Jeesuksen kanssa. Raamatussa 
luvataan: ”Mutta me kaikki, jotka 
peittämättömin kasvoin katse-
lemme Herran kirkkautta kuin 
kuvastimesta, muutumme saman 
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta 
kirkkauteen, niin kuin muuttaa 
Herra, joka on Henki”. 2. Kor. 3:18

Lapin luonto rauhoittaa

Viime talven aikana Henriikka ja 
hänen miehensä Santeri Mäkelä 
kävivät seurakunnan sunnuntaiti-
laisuudessa niin, että lähtivät siel-
tä suoraan lentokentälle. Henriik-
ka saatteli Santerin koneelle, jolla 
tämä palasi Imatralle. Hän suorit-
ti siellä varusmiespalvelustaan, 
joka päättyi kesäkuussa.

Nyt nuorilla on vähän aikaa 
mahdollisuus jatkaa Rovanie-
meen tutustumista yhdessä en-
nen kuin Santeri palaa Imatralle 
rajavartijakoulutukseen tammi-
kuussa.

Molemmat pitävät pohjoisen 
luonnosta. Henriikka tietää jo, 
että kun täällä mennään retkelle 
ja tehdään nuotio, sitä sanotaan 
tulisteluksi.

- Luonto rauhoittaa, hän sanoo.
Yhteys seurakuntaan on autta-

nut uuteen paikkakuntaan kotiu-
tumista.

- Olen viihtynyt Rovaniemellä 
hyvin, luonto on lähellä ja täällä 
on avoimia ja mukavia ihmisiä. 
Täällä on myös kotoisa seurakun-
ta, johon olen saanut puolisoni 
kanssa liittyä, Henriikka sanoo 
hymyillen.

Riitta Tolonen

En näe syytä olla ylistämättä, 
koska Jumala on hyvä.

Liikkuminen ja kaunis liike ovat minulle sydämen asioita, Henriikka Mäkelä ker-
too.
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Yhdessä valmistauduttiin syys-
kuun puolivälissä tämän vuoden 
toiseen EU-ruokajakoon pari tun-
tia ennen H-hetkeä. Leikkimieli-
sen ajatustehtävän lisäksi kaikki 
saivat tiiviin infon ruokajaon pe-
riaatteista, jakomääristä ja muis-
ta toimintaohjeista. 

Maaseutuviraston koordinoima 
EU-ruokajako on suunnattu vähä-
varaisille ja välitöntä aineellista 
apua tarvitseville. Sen tarkoituk-
sena on lieventää köyhyyden pa-
himpia muotoja ja estää syrjäyty-
mistä.

Sodankylässä vapaaseurakunta 

on jakanut EU-ruoka-apua vuosi-
na 2003–2013. Seuraavina pari-
na vuonna Suomeen ei tullut ruo-
ka-avustusta EU:lta. Vuonna 2016 
ajattelimme siirtää ruokajakoteh-
tävän jollekin toiselle paikkakun-
nan yhdistykselle. Sellaista ei kui-
tenkaan ilmaantunut, joten tänä 
vuonna aloitimme uudelleen yh-
tenä ViaDia ry:n kautta toimivista 
ruoka-avun jakajista.    

Toimintaperiaatteena 
ystävällisyys

Aiempina vuosina mietimme 
usein, miten voisimme kohda-

ta henkilökohtaisemmin ruo-
ka-apua hakevat ihmiset. Kun ha-
kijoita on paljon ja aikaa sekä tilaa 
rajallisesti, jakotilanteeseen tulee 
helposti kiireen tuntu.

Tänä vuonna otimme toimin-
taperiaatteiksi Hengen hedelmät 
(Gal. 5:22-23). Päätimme, että 
”rakkaus, ilo, rauha, kärsivälli-
syys, ystävällisyys, hyvyys, uskol-
lisuus, lempeys ja itsehillintä” oh-
jatkoot toimintaamme.

Kevään jaossa lähdimme liik-
keelle siitä, että kun jakajina tie-
toisesti toimimme iloisesti ja 
rauhassa, sama ilmapiiri tarttuu 
myös hakijoihin. Silloin helpom-
min vältytään tilanteilta, joissa 
jonotuksen tai yllättävien hanka-
luuksien takia syntyy ärsyynty-
mistä. Sovimme myös, että ystä-
vällisyys on alusta asti keskeinen 

EU-ruokaa ja Hengen hedelmiä 
Sodankylässä

Kuka sinä olisit EU-ruokajaon tuotteista?  Sodankylän va-
paaseurakuntaan kokoontuneesta talkoolaisten joukosta 
löytyi sekä ”hapankorppuja” että ”kovakuorisia, pehmeä-
sydämisiä lihasäilykkeitä”, monenlaisia ”viljatuoteihmi-
siä” ja ainakin pari ”maitojauhepartaa”. 
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toimintatapa, johon pyrimme. Jo-
kainen ruuan hakija saa henkilö-
kohtaisen tervehdyksen eikä ys-
tävällistä hymyä säästellä.

Syksyn jaossa päätimme yhdes-
sä kaikkien vastuullisten kanssa 
painottaa edellisten lisäksi sitä, 
että jokainen asiakas saisi kokea 
Jumalan rakkautta ruokapussin 
hakureissulla. Haasteeksi otim-
me myös kärsivällisen toiminnan, 
vaikka jotain hankalaa tai yllättä-
vää tapahtuisi. Jumalan Hengen 
lisääntyvä vaikutus sekä meissä 
talkoolaisissa että asiakkaissa oli 
– ja on edelleen – yhteinen ru-
kouksemme. 

Talkoolaisten uusi 
tehtäväjako

Jotta voisimme paremmin viestit-
tää hakijoille näitä asioita, muu-
timme jakotapaa toisenlaiseksi. 
Emme enää pakanneetkaan val-
miita ruokapusseja vaan jokainen 
hakija kulki yhdessä, kasvotusten, 
pussittajan kanssa jakopöydän 
läpi. Siinä tuli ruokapussituksen 
lomassa jokaisen kanssa vaihdet-
tua hieman kuulumisia ja asiak-
kaat myös antoivat hyviä vinkke-
jä ja ideoita tuleviin jakopäiviin. 

Jakotavan muutos selkeytti 
myös kunkin talkoolaisen teh-
täviä, jotka jaettiin valmistautu-
mispalaverissa. Keittiövastaavat 
huolehtivat ilmaisesta kahvitar-
joilusta jaon aikana, ja kirpputo-
rilla oli henkilö hoitamassa myyn-
tiä.

Pastorin tehtävänä oli toimia 
tapahtuman isäntänä: siunata 
ruoka ja hakijat jakotilanteen al-
kuhartaudessa sekä laulaa ta-
pahtuman aikana ja keskustella 
ihmisten kanssa pöydissä. Kirju-
ri kirjasi kunkin hakijan perhe-
koon ja otti vastaan mahdolliset 
valtakirjat jakopöydän alussa. 
Neljä tai viisi henkilöä otti ku-
kin vuorollaan pakattavaksi yh-
den asiakkaan ruoka-annoksen 

ja jutteli hänen kanssaan. Pussiin 
laitettiin mukaan myös hengellis-
tä lukemista. Kaksi henkilöä täy-
densi koko ajan tuotteita jakopöy-
tään ja kaksi kuljetti pois roskia. 

Lisäksi oli vielä kantajia autta-
massa asiakkaita viemään ruo-
kakassit autoon tai rollaattoriin 
ulkona. Reilun kymmenen hen-
gen talkoolaisten porukalla kaik-
ki 2500 kiloa ruokaa tuli jaettua 
rauhallisessa ja hyvässä ilmapii-
rissä parissa tunnissa noin 200 
hakijalle. Siitä saa olla kiitollinen.  

Hengen hedelmät 
jokapäiväiseen elämään

EU-ruokajako kahdesti vuodessa 
on pieni osa seurakunnan toimin-
taa, mutta se opettaa paljon yh-
teistyöstä ja siitä, miten jokaisella 
on omat lahjansa ja omat tehtä-
vänsä Jumalan valtakunnassa.

Erityisen rohkaisevaa oli myös 
huomata, että Jumala tahtoo pu-
hua ja toimia sen kautta, että 
kristittyinä haluamme olla rak-
kauden, ilon, rauhan, kärsivälli-
syyden, ystävällisyyden, hyvyy-
den, uskollisuuden, lempeyden ja 
itsehillinnän – koko  Hengen he-
delmän – välittäjinä  maailmassa. 

Haasteena on ulottaa tämä Py-
hän Hengen toiminta tietoisesti 
ihan kaikille seurakuntaelämän ja 
henkilökohtaisen elämän alueil-
le. Rukoillaan Hengen hedelmäl-
le runsasta satoa jokapäiväisessä 
elämässämme, erilaisissa tilan-
teissa ja ihmissuhteissa sekä hen-
kilökohtaisessa kasvussamme.     

Ruokajako oli rohkaiseva ko-
kemus kaikille mukana olleille 
vapaaehtoisille. Huomasimme, 
että jatkossa pitänee ruokaa tila-
ta hieman enemmän, sillä tästä 
määrästä ei riittänyt ihan kaikil-
le halukkaille. Mieleen tuli myös 
ViaDia ry:n paikallisosaston pe-
rustaminen.

Rukoillaan johdatusta asiaan. 
Rukousaiheeksi jätämme myös 
kaikki ruoka-apua hakeneet, niin 
yksinäiset kuin perheetkin. 

Satu Kettunen

EU-ruokajako kahdesti vuodessa on 
pieni osa seurakunnan toimintaa, mutta 

se opettaa paljon yhteistyöstä ja siitä, 
miten jokaisella on omat lahjansa ja omat 

tehtävänsä Jumalan valtakunnassa.
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Kiitokset

Kiitos kaikille, jotka kävitte Tam-
pereen kesäjuhlilla Lapin lähe-
tyksen esittelypöytämme luona 
juttelemassa, ostamassa arpoja ja 
merilappilaisia tuotteita. 

Kiitos myös teille uusille Lapin 
ystäville, jotka halusitte antaa 
osoitteenne Lappilehden lähettä-
mistä varten. 

Monet ystävät ovat myös vuo-
sien varrella kantaneet Lapin työ-
tä esirukouksin ja kannatuksin. 
Herra palkitkoon teidän uskol-
lisuutenne. Rukouksianne ja tu-
keanne tarvitaan edelleenkin, jot-
ta Herra lähettäisi lisää työmiehiä 

Lapin laajoille elopelloille tulevaa 
suurta lopunajan sadonkorjuuta 
varten.

Operaatio Joulun lapsi

Olemme seurakuntana saaneet 
olla mukana jo viiden vuoden ajan 
kristittyjen yhteisessä Patmos-lä-
hetyssäätiön hallinnoimassa Ope-
raatio Joulun lapsessa, ja juuri nyt 
olemme jälleen käynnistelemässä 
lahjapakettien tekoa.

Viisi vuotta sitten teimme Tor-
niosta 17 lahjapakettia. Viime 
vuonna tuli Lapin alueelta ja myös 
Pohjois-Ruotsista yhteensä 3800 
pakettia Romanian ja Moldovan 

köyhille lapsille.
Lahjapakettien mukana lapset 

saavat myös kirjasen, jossa ker-
rotaan ilosanoma Jeesuksesta, 
ja lapsia kutsutaan paikallisten 
seurakuntien järjestämään Suuri 
seikkailu -opetuslapseuskouluun. 

Herra on avannut joululahjapa-
kettien kautta ihmeellisesti ovia 
suljettuihin kyliin, mihin muuten 
ei koskaan olisi voitu viedä evan-
keliumia. 

Syyskuun viimeisenä perjantai-
na me paikalliset kristityt saimme 
pitää perinteiseen tapaan Joulun 
lapsi -projektin aloittajaisjuhlan 
Tornion seurakuntatalolla, missä 

Tornion vapaaseurakunta projektissa mukana

Operaatio Joulun lapsi tuo 
iloa tuhansille lapsille

Anitta Koivisto ”Lapin 
kiertueella” Kittilän ja 
Muonion tien varrella.



7

oli puheenvuorot ja musiikkiesi-
tyksiä luterilaisesta, helluntai- ja 
vapaaseurakunnasta.

Tornion vapaaseurakunnan kuu-
sihenkinen lauluryhmä esitti myös 
ansiokkaasti kolme laulua. Ryh-
mää säestivät Karoliina Jebraeil 
pianolla ja Veijo Suonperä kita-
ralla.                                                                                                                           

Historiakatsauksen Operaatio 
Joulun lapsen kasvamisesta La-
pin alueella piti Anitta Koivis-
to. Hän toimi aikaisemmin kaksi 
vuotta Lapin aluekoordinaatto-
rina. Hänen kanssaan sain viime 
vuonna käydä useilla paikkakun-
nilla muun muassa Ylitorniolla, 
Rovaniemellä, Ruotsin Kalixissa, 
Kolarissa, Kittilässä ja Muonios-
sa kertomassa tästä lapsille suun-
natusta avustus- ja evankelioin-
tityöstä ja innostamassa ihmisiä 
mukaan projektiin. 

Anitta oli itse mukana kahtena 
vuotena viemässä lahjapaketteja 
perille Romaniaan ja Moldovaan, 
joten hän saattoi kertoa, että pa-
ketit menevät varmasti perille ja 
lahjoitetut varat juuri siihen tar-
koitukseen, johon ne on kerätty. 

Juhlassa myytiin myös arpoja ja 
juuri painosta tulleita Joulun lapsi 
-aiheisia kortteja. Lopuksi juotiin 
tietysti juhlakahvit vapaaehtois-
ten leipomien herkkujen kera. 

Kaiken kaikkiaan mukana oli 
noin 60 henkilöä eri seurakun-
nista ja asiasta innostuneita ul-
kopuolisiakin. Saimme, kristityt 
yhdessä, nauttia ihanasta illasta 
Joulun lapsen ansiosta ja kokea 
Jumalan läsnäoloa ja siunausta. 

Uskon, että saamme tilaisuu-
den innostamana myös uusia 
paketin tekijöitä, ja heistä jokai-
sesta kiitämme Jumalaa, taivaal-
lista Isäämme. Tämän myötä yhä 
useammat köyhät lapset Euroo-
passa saavat kuulla rakastavasta 
Jeesuksesta ja ihmisistä, jotka vä-
littävät heistä ja rukoilevat heidän 
puolestaan kaukana Suomessa.

Rukousaiheita

Herra on avannut seurakunnal-
lemme uuden oven paikalliseen 
vanhainkotiin. Viikko sitten kol-
me veljeä seurakunnasta kävi 
laulamassa vanhuksille, ja heidät 
toivotettiin tervetulleiksi kahden 
viikon päästä uudelleen. Muista 
rukouksin, että vanhusten, hoito-
henkilökunnan ja omaisten sydä-
met avautuisivat myös evankeliu-
mille.

Suuri kiitosaihe on myös se, 
että viime sunnuntaina saimme 
siunata kaksi uutta jäsentä seura-
kuntaamme ja muutama vasta us-
koon tullut vielä miettii jäsenyyt-

Tornion vapaaseurakunnan lauluryhmä esitti Joulun lapsi -tilaisuudessa kolme 
laulua. Ryhmää säestivät Karoliina Jebraeil pianolla ja Veijo Suonperä kitaralla.

tä. Selvää piristystä seurakunnan 
tilanteessa on havaittavissa, mut-
ta lisää vastuuhenkilöitä tarvittai-
siin vanhimmistoon. 

Seurakunnassamme käy myös 
paikkakunnalla asuvia maahan-
muuttajia sekä ulkomaalaisia 
opiskelijoita, jotka eivät vielä tun-
ne Jeesusta. He tarvitsevat myös 
ilmestystä Jeesuksesta, Pelasta-
jasta ja Vapauttajasta. Kiitos ru-
kouksistasi!

Marja-Leena Nurminen

Tältä näyttää uusi 
Operaatio Joulun 
lapsi -postikortti.
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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

123576
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Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
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Allekirjoitus
Underskrift
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Från konto nr

Eräpäivä
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TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endas för inrikesbetalningsförmedling

EUR

FI79 2047 1800 1401 04  

Suomen Vapaakirkko
Sairaalankatu 5-7
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