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SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS

Lahjoja Romanian ja 
Moldovan lapsille
Sivut 6-7
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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.

Jos on kaivettava ojaa, kannat-
taa ottaa lapio sen sijaan että 
kaapisi käsin, Jukka Jämsén 

sanoi puhuessaan armolahjoista 
Rovaniemellä.

- Pyhän Hengen armolahja on 
yhtä eksoottinen työkalu kuin la-
pio, mutta auttaa enemmän!

Armolahjoista puhuttiin armon 
tasolta luterilaisen, helluntai- ja 
vapaaseurakuntien yhdessä New 
Wine -verkoston kanssa järjestä-
mässä tapahtumassa. Anglikaa-
nipastori Mark Aldridge opetti, 
miten Jumala hoitaa rikkinäisiä, 
haavoittuneita ja epäonnistuneita 
omiaan ja antaa heille armonsa ja 
lahjoja käytettäväksi myös muita 
varten. Hän avasi oman elämänsä 
kompasteluja tavalla, joka kosket-
ti monia.

Niin kuin New Wine -tapahtu-
missa yleensä tehdään, armolah-
jojen käyttöä harjoiteltiin ohja-
tusti yhdessä.

Tiedon sanat rohkaisevat

Jukka Jämsén ohjasi osanottajia 
rukoilemaan toistensa puolesta 
pienissä ryhmissä.

- Saatatte saada rukoiltavaa 
varten kuvan, sanan tai lauseen, 
raamatunkohdan, laulun tai sit-
ten ei mitään. Mitään ei tarvitse 
keksiä. Siunaaminen on aina hyvä.

Julkisesti tuotiin esille sana 
kuvasta, jonka henkilö oli asun-
nossa, jossa hän ei viihtynyt eikä 
kokenut paikkaa kodiksi. Yksi 
kuulija sanoi, että kuva sopi täs-
mälleen hänen tilanteeseensa.

- Arkinen kuva omasta elämäs-

tä rohkaisee, että Jumala todella 
näkee minut siellä, missä olen. Ja 
usein hän myös aikoo tehdä jota-
kin kyseisessä asiassa, Jukka se-
litti.

Toisessa julkisesti esille tuo-
dussa sanassa mainittiin muun 
muassa kyky selittää yksinker-
taisesti monimutkaisia asioita eli 
opettamisen lahja. Kittiläläinen 
Susanne Kallojärvi koki sanan 
rukousvastauksena itselleen.

Hän kertoi, miten työuupumuk-
sen ja masennuksen keskellä Ju-
mala alkoi käydä dialogia hänen 
kanssaan ja puhui erityisesti luon-
non kautta. Raamattupiirissä ys-
tävät rohkaisivat häntä jakamaan 
näitä asioita kirjoittamalla, ja sii-
tä syntyi blogi www.kaivolla.com. 
Saatu sana vahvisti jatkamaan.

Läpinäkyvyys ja rehellisyys

Rovaniemeläiselle Mikael Estab-
rookille jäi mieleen erityisesti 
opetus Pyhän Hengen toiminnasta 
ja juurtumisesta Jeesukseen.

- Siitä kasvaa hedelmää ponnis-
telematta. Niin monesti sitä vain 
yrittää ja järkeilee itse, Mikael 
huokaisi.

Mikael koki hyvänä rukousryh-
män, jossa voitiin siunata ja roh-
kaista toisiaan.

- Siinä oltiin kaikki samalla vii-
valla opettelemassa, miten Juma-
la voi puhua niin monella tavalla.

Ranualaisen Martti Salon ko-
kemus meni yksiin Mikaelin kans-
sa.

- Jeesuksen puhtaus ja elämä ja 

Lapiolla vai ilman?
Syyssateen siunaus -tapahtuma Rovaniemellä
vuosien tauon jälkeen

Jukka Jämsénin haastattelema kittilä-
läinen Susanne Kallojärvi koki julkises-
ti esille tuodun sanan rukousvastauk-
sena itselleen.
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Pyhän Hengen vaikutus johtavat 
siihen, että toimitaan vapaudesta 
käsin, Martti sanoi.

Martti piti hyvänä myös tapah-
tuman opettajien läpinäkyvyyt-
tä heidän oman elämänsä epä-
onnistumisten suhteen. Samoin 
rehellisyyttä siinä, ettei Jumalan 
toimintaa yritetä saada aikaan in-
himillisin keinoin. 

- Tässä ilmapiirissä Hengen lah-
jojen käytössä vältetään se rik-
koutuminen, jota on näissä asiois-
sa tapahtunut. Eikä tarvitse kokea 
itsesyytöksiä, jos ei tunne kuule-
vansa Jumalan ääntä, hän mietti.

Määrätty siunattavaksi

Rovaniemen helluntaiseurakun-
nan nuorisopastori Andrei Valui 
vastasi kysymykseen tapahtuman 
annista sanalla, joka yhdessä tilai-
suudessa tuli esiin.

- Psalmissa 133 puhutaan siu-
nauksesta, joka on yhteen tule-

misessa ja sopuisassa elämässä. 
Englanninkielinen käännös sa-
noo, että Herra on määrännyt tai 
käskenyt siihen siunauksen. Kris-
tittyjen yhteys on Jumalan tahto 
ja esimerkki ympäristölle. Vaikka 

New Wine on
eri kirkkojen seurakuntien tukemiseen ja uudistumiseen tähtäävä verkosto. 
Ylistäminen, Jumalan Sanan opettaminen ja Jumalan kohtaaminen ovat kes-
keisiä arvoja. Tapahtumia, koulutusta ja mahdollisuuksia yhteyteen järjeste-
tään seurakuntien vastuunkantajille ja jokaista kristittyä varustetaan viemään 
eteenpäin Jumalan valtakuntaa paikallisseurakunnassaan palvellen.

Suomessa New Wine on vaikuttanut 1990-luvun alusta. Englannin angli-
kaanikirkosta noussut liike on levinnyt ympäri maailmaa. Suomessa siihen 
voi tutustua vaikkapa Himoksen jokavuotisessa tapahtumassa heinäkuussa. 

Martti Salo

Andrei Valui

Jukka Jämsén
Lapuan hiippakunnan hiippakunta-
sihteeri, vastaa Suomen New Winen 
johtajaretriittitoiminnasta.

Mark Aldridge 
Anglikaanikirkkoherra, palvelee New 
Winen kansainvälisessä työssä ja joh-
taa Englannin NW:n seurakuntajohta-
juuden kehittämistyötä.

olemme erilaisia, olemme Juma-
lan perheenä yhtä, hän sanoi. 

Asiat pidettiin yksinkertaisina, 
ja Andrein mielestä siinä on voi-
ma.

Riitta Tolonen

Vapaaseurakunnan bändi palveli tapahtuman ylistyshetkissä.
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Syyskuun lopulla pidimme 
nuorten viikonloppuleirin 
Sodankylän vapaaseura-

kunnan tiloissa. Perjantai-iltaan 
sattui sopivasti Tutkijoiden yö 
-tapahtuma geofysiikan observa-
torio Tähtelässä, joka on Sodan-
kylässä sijaitseva Oulun yliopis-
ton erillislaitos. Niinpä aloitimme 
luomisteemaan liittyneen viikon-
lopun sieltä.  

Kolmen tunnin tapahtumassa 
esiteltiin todella mielenkiintoi-
sesti revontulien tutkimukseen 
liittyviä aiheita. Yksi esitelmistä 
kertoi siitä, miten valokuvattaes-
sa tallennetaan sekä valoa että 
aikaa. Mittauskameroilla otetuis-
sa kuvissa oli samaan kuvaan tal-
lennettu jopa kokonainen vuo-
si aikaa. Se oli ainakin minulle 

maallikolle monenlaisia ajatuk-
sia herättävä kysymys siitä, mi-
ten Jumalan suunnittelemat valo 
ja aika toimivat ja liittyvät toisiin-
sa. Monta muutakin kiinnostavaa 
asiaa avautui Jumalan luomis-
työstä.

Heti Tutkijoiden yö -tapahtu-
man jälkeen näimme Tähtelän pi-
halla hienoimmat revontulet, jot-
ka tänä vuonna on Sodankylässä 
nähty. Se oli mahtava esimerkki 
Jumalan ajoituksesta! 

Tutkijoiden yö innoitti kuvaa-
maan muutakin ympäristöä So-
dankylässä viikonlopun aikana. 
Tässä on muutamia poiminto-
ja kuvista. Varmaan löydät niistä 
moniakin ajatuksia sekä kiitos- ja 
rukousaiheita.

Satu Kettunen

Tutkijoiden yö
innoitti kuvaamaan Sodankylässä

Revontulet - Puro Varjo
Revontulet Tähtelän pihalla heti 
Tutkijoiden yön jälkeen.

Syksyinen polku - Aino Keronen 
Tämä kuva voitti leiriviikonlopun osallistujien keskinäisen kuvakisan.
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Väliaikainen koulurakennus - Satu Kettunen 
Tässä koulussa on alkanut uusi raamattukerhoryhmä tänä syksynä.

Kastetta heinissä - Jemina Tuiskula 

Maisema Kitiseltä - LIiisa Ahava 

Punaiset marjat - Camilla Tuiskula  

Keltainen koivu - Sini Maijala

Mieti sitä, mitä näet edessäsi.
Se on Jumalan tapa olla läsnä.

Carlo Carretto   

Kastetta apilassa - Pilvi Maijala 

Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten 
viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on 

täynnä sinun luotujasi. Ps. 104:24
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Syksy tuo tullessaan Tornion seura-
kuntiin Operaatio Joulun Lapsi -pro-
jektin, jossa kerätään kenkälaatik-
kolahjoja Romanian ja Moldovan 
köyhille lapsille. Tänä vuonna kris-
tittyjen yhteinen aloitustempaus 
järjestettiin Tornion seurakuntata-
lolla 4.10.

Tapahtuma aloitettiin musiikilla, 
jota esitti Duo Jukka ja Julia säes-
täen laulujaan kitaralla ja viululla. 
Yhdyshenkilö, tiiminjohtaja Anit-
ta Koivisto kertoi operaatiosta, 
sen toteutuksesta kenkälaatikko-
lahjoineen sekä käytännön järjes-
telyistä päivystysvuoroineen. 

Arpajaisissa, joihin monet an-
teliaat ihmiset olivat lahjoittaneet 
hyviä tavaroita voitoiksi, kerättiin 
varoja kenkälaatikkolahjoihin. 
Tapahtumassa näytettiin myös 
Meän kesä -filmi, jonka jälkeen 
Tornion keväällä valittu uusi kirk-
koherra Mirja-Liisa Lindström 
piti lyhyen hartauden, joka päät-
tyi yhteislauluun Ystävä sä lapsi-
en.

Torniossa on ollut tapana jär-
jestää eri seurakuntien kesken 
syksyllä projektin alussa ”läh-
tölaukaus” -tapahtuma, joka on 
myös tulevan projektin siunausti-
laisuus ja keväällä kiitosjuhla Ju-
malalle.

Tärkeä elokuva

Meän kesä -elokuvassa nuori nai-
nen hakee dementiaa sairastavan 
isänsä sairaalasta kotiin viettä-
mään kesän hänen ja hänen kah-
den lapsensa kanssa. Samaan ai-
kaan naisen äiti, joka sairastaa 
myös dementiaa, makaa sairaa-
lassa omissa maailmoissaan. Fil-
mi on esitetty TV1:n dokument-
tina pariin otteeseen. Se kosketti 
monia, koska monella on omakoh-
taista kokemusta siitä, miten ras-
kasta on hoitaa dementiaa sairas-
tavaa puolisoa kotona.

Vaikka filmi ei sinällään liitty-

nyt Joulun Lapsi -projektiin, aja-
teltiin, että se ehkä houkuttelee 
tilaisuuteen sellaisia henkilöitä, 
joita kristilliset tapahtumat eivät 
muuten kiinnosta, ja samalla voi-
daan jakaa tietoa Joulunlapsi-pa-
keteista uusille ihmisille.

Tapahtuman jälkeen Anitta Koi-
visto kertoi, että tilaisuudesta oli 
tullut erittäin myönteistä palau-
tetta. Filmi oli koskettanut monia, 
mutta myös tieto surkeissa olois-
sa elävistä lapsista oli hellyttä-
nyt sydämiä. Lisäksi ainakin kak-
si henkilöä oli Anittalle kertonut, 
etteivät koskaan aiemmin olleet 
käyneet seurakuntien tilaisuuk-
sissa. 

”Pääsymaksuna” 
kenkälaatikkolahja

Anitta huomautti, että tänä vuon-
na tehdään yhdessä näitä lahjo-

ja kahdeksatta kertaa. Hänestä 
on yhä enemmän alkanut tuntua 
etuoikeudelta olla mukana näin 
suuressa asiassa viemässä toivon 
evankeliumia kenkälaatikkolah-
jan kautta Euroopan syrjäisim-
piin ja köyhimpiin kyliin ja per-
heisiin.

Tämä vuosi on poikennut ai-
kaisemmista vuosista siinä, että 
kun Anitta vietti 60-vuotisjuh-
liaan Alatornion kirkossa touko-
kuussa, ”pääsymaksuna” oli ken-
kälaatikkolahja tai jotakin tavaraa 
siihen. Kuva kertoo suuresta pa-
kettimäärästä: noin 80 pakettia 
ja kymmeniä pusseja laatikoihin 
pakattavia tavaroita. Tällaista ta-
varamäärää ei ole koskaan aikai-
sempina vuosina ollut näin aloi-
tusvaiheessa valmiina, joten nyt 
pakattavaa riittää ja pakkaavia 
käsiä tarvitaan.

Torniossa
valmistetaan yhteisvoimin

jouluiloa
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Yhdelle vähimmistä

Kirsti Lahtinen oli mukana tois-
ta kertaa Joulun Lapsi -tapah-
tumassa Torniossa. Hän kertoo 
muuttaneensa Tornioon melkein 
tasan vuosi sitten Kangasalta. Ke-
väällä hän oli ollut Kiitosjuhlassa 
helluntaiseurakunnassa 10-vuo-
tiaan sukulaistytön kanssa, joka 
oli kovasti ihmetellyt videoissa 
näkyviä lapsia, joilla ei ollut mi-
tään, ei välttämättä edes vaattei-
ta. Sen jälkeen he olivat yhdessä 
käyneet hankkimassa tavaroita ja 
tehneet kolme kenkälaatikkolah-
jaa eri ikäisille lapsille.

Kirsti mainitsee tehneensä yk-
sin tai ystäviensä kanssa kenkä-
laatikkolahjoja myös aiemmalla 
asuinpaikkakunnallaan Kangasal-
la useamman vuoden ajan. Nyt-
kin tuossa juhlassa häntä kosketti 
lehtikuva likaisesta, alastomasta 
pikkupojasta, jonka silloinen Pat-
moksen toiminnanjohtaja oli koh-
dannut Romaniassa pakettien ja-
komatkalla.

Teksti seinällä puhutteli                                      

Kirsti kertoo syttyneensä asial-
le, kun hän oli nähnyt unen, jos-
sa hänen silmiensä eteen oli tul-
lut Raamatun teksti Matt. 25:40: 
”Niin kuningas vastaa ja sanoo 
heille: Totisesti minä sanon teille: 
kaikki, mitä olette tehneet yhdelle 
näistä vähimmistä veljistä, sen te 
olette tehneet minulle.”

Kun hän samana päivänä meni 
erään seurakunnan tilaisuuteen, 
siellä oli suurella tekstillä seinäl-
lä juuri sama jae. Kirsti ymmärsi 
tämän Jumalan kehotuksena it-
selleen, ja siitä lähtien hän on pa-
kannut useita lahjalaatikoita vuo-
dessa. Aina kaupassa käydessään 
hän katselee ja penkoo tarjousko-
reja, löytyisikö sieltä jotakin tar-
peellista lasten pakettiin laitetta-
vaa. 

Tänä syksynä Kirsti aikoo osal-

listua myös päivystysvuoroihin 
helluntaiseurakunnan ”montus-
sa”, missä kuuden viikon ajan teh-
dään kenkälaatikkolahjoja kai-
kenlaisessa puutteessa eläville 
lapsille ja kohdataan ihmisiä, jot-
ka tuovat valmiita paketteja tai ta-
varoita paketteihin.

Tänä syksynä Kirsti Lahtinen aikoo osallistua päivystysvuoroihin helluntaiseura-
kunnan ”montussa”, missä kuuden viikon ajan tehdään kenkälaatikkolahjoja kai-
kenlaisessa puutteessa eläville lapsille ja kohdataan ihmisiä, jotka tuovat valmiita 
paketteja tai tavaroita paketteihin.

Ainakin kaksi henkilöä oli Anittalle 
kertonut, etteivät koskaan aiemmin olleet 

käyneet seurakuntien tilaisuuksissa. 

Jos tarvitset lisätietoa asiasta, 
paikkakuntasi lehdistä, seura-
kunnista ja Patmos Lähetyssää-
tiön nettisivuilta sitä löytyy run-
saasti.  

Marja-Leena Nurminen/
Riitta Tolonen
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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

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
Sairaalankatu 5-7
33100 TAMPERE

BIC: NDEAFIHH


