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KUVAT: SATU KETTUNEN

Sodankylän vapaaseurakunnassa kakkukahvit

Neljännesvuosisadan kunniaksi

I

tsenäisen Sodankylän vapaaseurakunnan perustamiskokous pidettiin 29.3.1994. Seurakuntamme
kuukausittainen
ruokailupäivä sattui tänä vuonna
mukavasti juhlapäivän aattoon,
torstaihin 28.3., joten päätimme
juhlia 25 vuoden ikään ehtinyttä
seurakuntaa kaikille tarjottavalla
Lapin ukon keitolla ja kakkukahveilla.
Resurssit ja aikataulut eivät tällä kertaa venyneet isoihin juhlallisuuksiin, ja jotenkin tuntui mu-
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kavalta ajatukselta viettää juhlaa
hyvin kotoisasti. Teemaksi otettiin, että nyt ei järjestetä mitään
”pönötystä”. Se tuntui sopivan kaikille seurakuntalaisille.
Keitolle ja kahville tuli noin
70 kävijää. Suurin osa heistä oli
ruokailupäivien vakioasiakkaita,
mutta mukana oli myös uusia tuttavuuksia ja Lapin matkalla olleita ohikulkijoita.
Ovet olivat kirkossamme auki
normaalin ruokailupäivän tapaan
klo 11-16.

Vapaakirkollista työtä
Sodankylässä jo 60-luvulta
Vaikka seurakunta nyt virallisesti täyttikin vasta 25 vuotta, niin
vapaakirkollista työtä on kyllä
tehty paikkakunnalla jo kolmenkymmenen vuoden ajan aiemmin. Paikallinen työ alkoi 1964,
kun Sodankylässä asunut Vilho
Makkonen hyväksyttiin Suomen
Vapaakirkon Lapin lähetyksen
työntekijäksi.
Pari vuotta myöhemmin pidet-

tiin rukoushuoneeksi vuokratun
tilan vihkiäiset ja 1967 perustettiin Sodankylän seurakuntapiiri,
joka toimi Lapin lähetyksen toimipisteenä ja myöhemmin Rovaniemen vapaaseurakunnan rekisteröidyttyä Rovaniemen alaisena
rukouspiirinä.
Itsenäisen seurakunnan perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun
Lapin lähetyksen organisaatio
muuttui 1990-luvun alussa ja Sodankylään sijoitetun Lapin lähetin toimi lakkautettiin.
Tiivis vanhimmistotyöskentely Rovaniemellä osoittautui myös
käytännössä melko haastavaksi
pitkien matkojen takia. Sodankylästähän on Rovaniemelle 130 kilometriä suuntaansa.
Nykyisissä kirkkotiloissa Lompolontie 1:ssä on toimittu nyt 20
vuotta.

Pientä juhlaa pitkin vuotta

Pieniä juhlan aiheita on ripoteltu seurakuntamme elämään heti
vuoden alussa ja jo viime vuoden
lopulta lähtien. Muutamia uusia
ihmisiä on liittynyt jäseniksi.
ViaDian hankkeen kautta saadut keittiökoneet ja -kalusteet
ovat tulleet tarpeeseen. Paikallinen kauppias on alkanut lahjoittaa seurakunnallemme päiväysleipää jaettavaksi ja tarjottavaksi.
Pitkään jatkuneeseen rukoukseen tulkkien ja säestäjien löytymiseksi on vastattu. Molempiin
tehtäviin löytyi yksi uusi henkilö
lisää.
Kiitollisina odotamme, mitä
kaikkea isoa ja pientä juhlaa Herralla on vielä suunnitelmissa alkaneen vuoden varalle.

Iso kiitos kaikille!

Kiitämme sydämellisesti kaikkia
seurakuntaamme
muistaneita.
Kukat ovat piristäneet pitkään,
kortit rohkaisseet, ”kuivakukat”
pankkitilillä ovat tulleet tarpee-

Kiitollisina odotamme, mitä kaikkea
isoa ja pientä juhlaa Herralla on vielä
suunnitelmissa alkaneen vuoden varalle.

seen ja esirukoukset kantaneet
läpi vuosien.
Kiitos paljon teille kaikille Lapin työn ystäville. Jeesus siunatkoon teitä jokaista!
”…Herra on uskollinen ja hän on
vahvistava teitä (ja meitä) ja varjeleva teidät (ja meidät) pahalta.”
2. Tess. 3:3
Ja sitten ei muuta kuin reippaalla mielellä seurakuntana kohti
puolen vuosisadan rajapyykkiä…

Kansainvälistä yhteistyötä keittiössä.
Oikealla Sirpa Oksanen, pääemäntämme, joka oli ”loihtinut” herkulliset
tarjoilut. Hänen vieressään keittiössä
palvellut Camila Melo.

Satu Kettunen

3

S

eija Palosaari koki Jumalan läsnäolon ensimmäisen
kerran alle kouluikäisenä istuessaan kotipihan keinussa pitkäperjantaina. Hän itki sitä, että
”Jeesus-riepu laitettiin ristille
meidän ihmisten takia”.
Seitsenvuotiaana hän nukahti auringonpaisteisessa metsässä
kuusen alle sammalikkoon ja heräsi vasta, kun tuli vilu. Silloin hän
kuuli lempeän ja voimakkaan äänen: ”Minä rakastan sinua”. Tyttö
ihmetteli ja kierteli ison kuusen
tienoota ymmärtämättä, mistä
ääni tuli. Hän päätteli, että kuusi oli puhuja ja että ”kyllä minun
täytyy olla sittenkin tärkeä, kun
tuo iso puukin rakastaa minua!”
Seija on 59-vuotias psykiatrinen
sairaanhoitaja Keminmaasta. Hänen viidestä lapsestaan yksi on
taivaan kodissa, lastenlapsia on
kertynyt seitsemän.
Seija avioitui nuorena ja sai ensimmäisen lapsensa 18-vuotiaana. Vuotta myöhemmin iski ankara suru, kun toinen lapsi kuoli.
Se sai Seijan miettimään, mitä
kuoleman jälkeen tapahtuu. Hän
alkoi rukoilla apua ja vastausta
Jumalalta.
Eräänä aamuna Seijan silmien
eteen tuli televisioruutu. Siihen
ilmestyi itämaista kirjoitusta oikealta vasemmalle ja kuului ääni:
”Uskokaa, niin te pelastutte!” Mitä
se tarkoitti, Seija ei tiennyt.
Kaksi vuotta myöhemmin
Seijan käly kertoi käyneensä
hengellisessä tilaisuudessa, missä
oli hyvin erikoinen meininki
– ihmiset rukoilivat ääneen ja
puhuivat kielillä. Seijasta tuntui,
että hän haluaa päästä juuri tuollaiseen tilaisuuteen. Hän selvitti
mainitun helluntaiseurakunnan
seuraavan kokousajan ja lähti
sinne pyöräillen. Matkalla hän oli
vähällä jäädä auton yliajamaksi.
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KUVA: MARJA-LEENA NURMINEN

Itämaista kirjoitusta

Keminmaalaisen Seija Palosaaren

Rohkaiseva tarina

Tuossa kokouksessa Seija antoi
elämänsä Jeesukselle. Pian sen
jälkeen hän otti kasteen ja liittyi
seurakuntaan vuonna 1982.
Omaiset ja ystävät päättelivät,
että Seija on mennyt sekaisin ja
vastustivat monin tavoin. Puoliso
antoi luvan käydä kerran viikossa
seurakunnassa. Uskovat ystävät

kävivät päiväsaikaan rukoilemassa Seijan kanssa, mikä merkitsi
paljon hänen hengelliselle kasvulleen. Sitä ruokki myös into lukea
Raamattua kannesta kanteen.
Erään kerran Seija koki, että Jumala pyysi häntä viemään pienen
rahalahjan tiettyyn perheeseen.
Niin hän teki, ja siellä ystävien

kanssa rukoillessa Herra yllätti
lapsensa omilla lahjoillaan: Seija
täyttyi Pyhällä Hengellä ja sai kielilläpuhumisen ja profetoimisen
armolahjat.
Vähän myöhemmin nuori äiti
aloitti opiskelun ja valmistui
vuonna 1987 sairaanhoitajaksi ja
erikoistui sen jälkeen psykiatriseen hoitotyöhön.

Kiirettä piti

”En jaksa enää”

Kemi-Tornion
vapaaseurakunnasta tuli 1990-luvun alussa
Seijan hengellinen koti, ja kun
Kemiin perustettiin vapaaseurakunta, hän kuului sen aktiivijäseniin ja jonkin aikaa myös vanhimmistoon.
Kiireiset vuodet seurasivat toistaan. Seija aloitti miehensä kanssa tukiperhetoiminnan lastensuojelussa. Parhaana kesänä pihalla
saattoi pyöriä 14 lasta omat mukaan lukien.
Vuonna 1995 Seija liittyi kristillisdemokraatteihin ja toimi niin
kunnan kuin valtakunnankin tasolla sekä piirin puheenjohtajana.
Tuohon aikaan luottamustehtäviä
oli enimmillään 13.
- Siinä ei enää ehtinyt seurakuntaan, hyvä kun ehti nukkumaan. Uskonelämä hiipui ja sydämeen tuli jonkinlainen tyhjiö,
vaikka usko Jeesukseen säilyi.
Aina välillä Jumala yritti puhua.
Erään kerran hän sanoi, että ”miksi sinä kuljet tien reunaa, nouse
takaisin tielle”.
Vuonna 2001 Seija aloitti vielä hallintotieteiden opiskelun
Lapin yliopistossa. Pari vuotta myöhemmin hänet kutsuttiin
perustamaan nuorisokotia Keminmaahan, ja sen johtajana hän
toimi yli viisi vuotta. Vanhusten
palvelukodin vastaavana hoitajana hän toimi sairastumiseensa
saakka.
Avioliitto päättyi eroon 27 yhteisen vuoden jälkeen.

Varsinainen erämaataival alkoi,
kun Seija sairastui Crohnin-tautiin. Hoitoon tarkoitetut lääkkeet
eivät sopineet, vaan aiheuttivat
vaikeita sivuoireita. Hän meni
niin heikoksi, että ei selvinnyt
edes kodin arkiaskareista ja joutui liikkumaan seinistä kiinni pitäen ja konttaamalla.
Tiukan ruokavalion noudattamisesta seurasi huomattava laihtuminen.
- Aloin ymmärtää, että nyt Jumala vetää rakkaudessaan takaisin, lähemmäs itseään.
Lukeminenkaan ei enää onnistunut, mutta Jumala muistutti
sanassa kerrotuista ihmiskohtaloista. Jobin ja Joosefin vaikeisiin
vaiheisiin saattoi samaistua.
Kuukausien kipujen, kramppien ja hermosärkyjen aikana
Seija toivoi monesti illalla, että
aamulla ei enää tarvitsisi herätä.
Eräänä iltana hän täysin voimattomana huokasi: ”Herra, en jaksa enää pitää sinusta kiinni, pidä
sinä kiinni minusta”!
Kaksi vuotta sitten Seija koki,
että on aika palata takaisin seurakuntaan. Kynnys palaamiseen oli
noussut korkeaksi, ja Seija halusi
olla varma, että palaisi Jumalan
valitsemaan paikkaan. Niin hän
ilmestyi erään sunnuntain jumalanpalvelukseen Tornion vapaaseurakuntaan – ja koki, että oli
palannut kotiin.
Seijan kotona Keminmaassa
kokontuu viikoittain yksi niis-

Seija koki voiman nousevan jaloista
ylöspäin ja tuntui kuin jotakin olisi
imaistu hänestä pois.
tä rukoussoluista, jotka Tornion
vapaaseurakunta vuoden alussa
aloitti.

Nyt voi syödä normaalisti

Vuoden alussa Seija katsoi esirukousohjelmaa, jossa esitettiin
suolistosairauksiin liittynyt rukouspyyntö.
- Paranna, Herra, tämä minun
koko maha, hän huokaisi.
Sillä hetkellä hän koki voiman
nousevan jaloista ylöspäin ja tuntui kuin jotakin olisi imaistu hänestä pois.
Edellisellä kontrollikäynnillä
lääkäri oli todennut, että Crohnin-tauti oli levinnyt laajemmalle
suolistoon ja lääkehoito ei tehoa.
Maaliskuussa lääkäri tähysti suoliston ja totesi, että suoliston limakalvo on normaali eikä mitään
lääkitystä tarvita. Nyt odotetaan
vielä koepalavastauksia.
Seija on voinut syödä normaalisti kaikkia ruokia ilman kipuja,
ja painokin on lähtenyt nousemaan.
Seijan näkynä on, että Jumala
haluaa uudistaa ja kohdata uskovia henkilökohtaisesti, että olisimme valmiit omaan tehtäväämme.
Marja-Leena Nurminen/
Riitta Tolonen
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Puheenvuoro Rovaniemellä

Ruuhkavuodet vai formulakausi?
Maaliskuisen sunnuntain viikkojuhlassa Alice Lamula pohti puheessaan elämän ruuhkavuosia, joissa
sovitellaan yhteen perheen, työn,
opiskelun ja harrastusten vaatimuksia. Kolmen pikkutytön äitinä
Alicea voikin pitää aiheen kokemusasiantuntijana.

Puoleensavetävää vai
poissulkevaa?
Alicen lähtökohta oli Jeesuksen
kehotus olla maailmassa suolana.
Maustammeko me ympärillämme olevaa maailmaa vai maustaako se meitä? Olemmeko me puoleensavetäviä vai poistyöntäviä,
hän kyseli.
- Ajattelin osoittaa vääräksi termin ”ruuhkavuodet” ja kertoa,
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miksi kiireiselle elämänvaiheelle
sopii paremmin ilmaisu ”formulakausi”, Alice pohjusti aihettaan.
Alicen mielestä ruuhkassa ei
ole mitään puoleensavetävää. Siitä tulevat mieleen aamuinen hoppu perheessä, ärsyttävät hitaat
kuljettajat liikenteessä tai nopeusrajoitusten ylitykset. Töiden
jälkeen pika-pikaa vatsantäytettä ja harrastuksiin, kaupoille ja
asioiden hoitoon.
Samaan aikaan kaikki kanavat
toitottavat, että pitäisi viettää laatuaikaa lasten ja puolison kanssa!
Ruuhka voi täyttää koko elämämme ja niin tapahtuu helposti kaikissa elämämme vaiheissa.
- Itse inhoan ruuhkia ja välttelen niitä. Kaupassa onnistun va-

litsemaan lähes aina ne kassat,
jotka vetävät hitaimmin! Olen kuitenkin pyrkinyt harjoittelemaan
muiden jonottajien siunaamista
sen sijaan, että mielessäni haukkuisin heitä.

Onko meille varattu
enemmän?

Alice mietti, miten tässä kaikessa
näkyy se, mihin uskomme. Tässä
tuli mieleen ajatus formulakaudesta.
- Formula eroaa ruuhkasta
asenteissa. Siellä tehdään kokonaisvaltaista työtä jokaisen osakilpailun voiton hyväksi. Ruuhkassa yritetään lähinnä selviytyä.
Formulassa ollaan systemaattisia
ja varmistetaan, että alla on paras

Kuka?

• Alice Lamula
• 41-vuotias porotalousagrologi
• toimii Youth With A Mission

-järjestön henkilökunnassa
Rovaniemellä miehensä Samin
kanssa
• vapaaseurakunnan vanhimmiston varajäsen
• lapset Elise 5, Evelyn 4 ja
Emmi 2
• rakastaa kaikkea luovaa käsillä
tekemistä, luontoa ja eri kulttuureita
Lamulan perheessä askarrellaan ahkerasti.

nen palvelutehtävässään. Hänen
on laskettu kävelleen elämänsä
aikana yli 30 000 kilometriä, joista yli 5000 kolmena viimeisenä
vuonna.
Mutta se, mikä erottaa Jeesuksen ruuhkaisasta ihmisestä oli se,
että kaiken keskellä hän vietti aikaa Isän kanssa yksin. Matt. 14:23
kertoo, miten hän tapahtumarikkaan päivän jälkeen nousi vuorelle rukoilemaan. Hän piti mielessään päämäärän.
- Jos Jeesus kaiken kiireen kes-

kellä arvosti erottaa aikaa Isälle,
niin voimme kysyä, mikä estää
meitä tekemästä samoin?
Alicen johtopäätös oli, että kaiken kiireen keskellä uskomme Jumalaan tulisi olla se, minkä ympärille kaiken rakennamme. Silloin
voimme puoleensavetävästi nauttia suhteestamme Jeesukseen,
elämästä ja ihmisistä.

Uusi pohjoissaamenkielinen raamatunkäännös julkaistiin digitaalisessa
muodossa Raamattu.fi-verkkopalvelussa ja Piplia-sovelluksessa saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2019.

on suuri siunaus pohjoissaamea
puhuville saamelaisille.
Suvin rukous on, että käännöstyö koltan- ja inarinsaamen parissa saa edistyä niin että heilläkin on
vielä Raamattu omalla kielellään.
- Unelmani on, että jokaisessa saamelaisessa kodissa on saamenkielinen Raamattu!

polttoaine, maksoi mitä maksoi.
Ajattelen, että se voisi kuvata suhdettamme Jumalaan.
Ruuhkassa polttoaine on se pakollinen paha, johon on pakko
laittaa rahaa. Tässä näkyy se, että
asenne ratkaisee. Joko Jumala on
elämän keskiössä tai sitten hän
ei ole. Harva kokee ruuhkat puoleensavetäviksi, kun taas monet
ovat valmiita maksamaan päästäkseen katsomaan formulakisoja.
Jeesus oli varmasti myös kiirei-

Alice Lamula/Riitta Tolonen

Nyt se on valmis!
Painetun pohjoissaamenkielisen
Raamatun julkaisujuhlia vietetään elo-syyskuussa 2019 Kautokeinossa sekä Utsjoella. Pohjoissaamea puhuu noin 75 %
saamelaisista.
Utsjokelainen Suvi Järvensivu kertoo, että käännös on osittain ollut käytettävissä netissä jo
useamman vuoden.
- Olen sieltä sitä lukenut ja käyttänyt tulkatessa. Käännös on hy-

vin tehty ja avaa ihan uudella tavalla Raamattua saamelaisille.
Entinen käännös oli niin vaikealukuinen, että vain harva saamelainen ymmärsi sitä. Uusi käännös

Dasgo nu lea Ipmil ráhkistan máilmmi ahte son
attii áidnoriegádan Bártnis, vai dat gii osku sutnje ii
láhppo, muhto oažžu agálaš eallima.

Johanneksen evankeliumin 3:16 pohjoissaameksi.
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Vapaakirkon
Lapin lähetys

Sairaalankatu 5-7
33100 Tampere

Sinulla on mahdollisuus tukea työtä Lapin lähetyksen
alueella. Allaolevilla viitenumeroilla voit osoittaa tukesi
jollekin Lapin vapaaseurakunnalle tai kaikille yhteisesti.
Kiitos lahjastasi!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

TILISIIRTO GIRERING
FI79 2047 1800 1401 04

BIC: NDEAFIHH

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endas för inrikesbetalningsförmedling

Suomen Vapaakirkko
Sairaalankatu 5-7
33100 TAMPERE

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr
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Eräpäivä
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