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Lolita Kovalainen syntyi 62 
vuotta sitten Filippiineillä 
Manilassa köyhän, 12-lap-

sisen perheen esikoisena. Sisa-
ruksista on tällä hetkellä elossa 
yhdeksän. Isä yritti elättää per-
hettään myymällä makeisia pie-
nessä kojussaan.

Uskovat vanhemmat kuuluivat 
baptistiseurakuntaan.  Sunnuntai-
sin he kävivät lapsineen kirkossa 
ja vanhemmat lisäksi viikolla ru-
kouskokouksessa. Lapset kävivät 
pyhäkoulua ja vartuttuaan Lolita 

lauloi seurakunnan kuorossa.
Uskon asiat tulivat siis Lolital-

le tutuiksi jo lapsena, ja omien 
sanojensa mukaan hän ”kasvoi 
uskoon”. Kasteelle hän halusi 
12-vuotiaana, ja isä myös kannus-
ti siihen. 

Äiti opetti lapsille, minkä tähden 
heidän elämänsä oli erilaista kuin 
muiden perheiden. 

Maaseudulle ja takaisin

Kun isän myymälä ei enää tuonut 
perheelle elantoa, he muuttivat 

maalle isän vanhempien luo. Heil-
lä oli vähän maata, jossa viljeltiin 
juureksia. Maan päällä hedelmää 
tuottavat kasvit eivät menesty-
neet, koska alueella tavalliset tai-
fuunit usein tuhosivat sadon. Päi-
vittäiseen ruokavalioon kuuluivat 
merestä pyydystettävät kalat. 
Näin he kokivat Jumalan huolen-
pitoa.

Muutaman vuoden jälkeen per-
he joutui muuttamaan takaisin 
kaupunkiin, kun Lolitan veli sai-
rastui vakavasti eikä maaseudulla 

Filippiineiltä Tornioon

Lolitan laulu
lapsuudesta tähän päivään
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ollut tarvittavaa hoitoa. He pää-
tyivät Manilan slummialueelle, 
koska muualla vuokrat olivat liian 
korkeita.

Kuitenkin kaiken kurjuuden ja 
toivottomuuden keskellä rukouk-
set ja Jumalan uskollisuus vaikut-
tivat niin, että vanhemmat saivat 
töitä kodinkoneiden myyjinä. Pik-
kuhiljaa perhe vaurastui, ja van-
hemmat saattoivat ostaa oman 
talon.

Lolita oli tuohon aikaan jo tei-
ni-iässä. Hän ei vieläkään ymmär-
rä sitä, miten kodin ilmapiiri sil-
loin muuttui ankarammaksi, ja 
erityisesti äiti alkoi kohdistaa hä-
neen vihanpurkauksiaan ja käytti 
ajoittain jopa fyysistä väkivaltaa. 

Sen seurauksena Lolita ei pys-
tynyt enää keskittymään koulun-
käyntiin vaan joutui jättämään 
lukion kesken. Hän alkoi suunni-
tella, miten pääsisi pois perheestä 
ja omaan elämään. 

Elämän vaikeat vuodet

Lolita alkoi seurustella 18-vuo-
tiaana ensimmäisen tapaaman-
sa miehen kanssa ja meni tä-
män kanssa naimisiin. Siitä alkoi 
30-vuotinen kärsimyskoulu, jos-
ta aiheutuneen trauman jälkeisiä 
haavoja hän vieläkin joutuu osit-
tain työstämään.

Mies osoittautui mustasukkai-
seksi skitsofreenikoksi, joka käyt-
ti paljon alkoholia ja joutui jat-
kuvasti väkivaltaisiin tilanteisiin 
ihmisten kanssa. Väkivalta oli läs-
nä myös perhe-elämässä. He sai-
vat kaksi poikaa ja tyttären.

Lolita huusi Jumalan puoleen 
vaikeassa elämäntilanteessaan ja 
halusi jättää miehensä. Filippii-
neillä ei siihen aikaan voinut ot-
taa avioeroa, ja Lolita koki olevan-
sa loukussa. 

Ihmeellisesti Jumala kuiten-
kin puuttui tilanteeseen ja avasi 
hänelle mahdollisuuden aloittaa 
opiskelut uudelleen. Hän pääsi 

lukion jälkeen yliopistoon, jossa 
suoritti englannin kielen opetta-
jan tutkinnon. 

Näinäkin vuosina Lolita piti 
seurakunnassa pyhäkoulua ja lau-
loi kuorossa, mikä oli hänelle hen-
kireikä.

Sitten Lolita kuuli serkultaan, 
joka oli töissä Thaimaassa, että 
siellä tarvittaisiin englannin kie-
len opettajaa kristillisessä kou-
lussa.

Lolita lähetti hakemukset, tuli 
valituksi ja muutti vuonna 2007 
Thaimaahan, missä vietti viisi 
vuotta. Tuona aikana hänen mie-
hensä sairastui keuhkosyöpään ja 
kuoli 52-vuotiaana. Lolita oli tuol-
loin 50-vuotias.

Miehen kuoleman jälkeen Loli-
ta työskenteli vielä vuoden Thai-
maassa, mutta muutti sitten ta-
kaisin Manilaan.

Onnellinen käänne 

Filippiineille paluun jälkeen ystä-
vät alkoivat puhua Lolitalle uudel-
leen avioitumisesta, ja tämä alkoi 
rukoilla asiaa.

Netin keskustelusivuilla vies-
tittely torniolaisen Jukan kans-
sa johti siihen, että vuonna 2014 
Jukka tuli käymään Filippiineillä 
ja he menivät siellä naimisiin. 

Lolita tuli Suomeen lokakuus-
sa. Alussa syksyn ja talven pimeys 
tuntuivat hänestä aika ahdistavil-
ta, mutta kuuden vuoden jälkeen 
hän sanoo niihin tottuneensa.

Jukka kuuluu luterilaiseen seu-
rakuntaan. Lolitan mukaan hän 
on kunnioittava, hienotunteinen 
ja kohtelias mies. 

Tornioon muuton jälkeen Lolita 
osallistui suomen kielen kursseil-
le, missä opiskeli myös ukraina-
lainen Irina. Tämä kutsui Lolitan 
Tornion vapaaseurakuntaan, mis-
sä itse kävi.

Pari vuotta seurakunnassa käy-
tyään ja koettuaan sen Jumalan 
johdatukseksi Lolita liittyi seura-
kunnan jäseneksi.

Hän opetti pyhäkoulussa maa-
hanmuuttajalapsia niin kauan 
kuin heidän vanhempiaan kävi 
seurakunnassa.

Nykyään Lolita on mukana aina, 
kun saa auton käyttöönsä ja Juk-
kakin tulee mukaan silloin, kun 
vuorotöiltään pääsee. Lolita osal-
listuu kolmihenkiseen lauluryh-
määmme, sillä hänellä on kaunis 
lauluääni ja hän oppii nopeasti 
uusien laulujen sävelet.

Hän rakastaa kukkia ja huoleh-
tii antaumuksella seurakuntam-
me viherkasveista.

Viimeisen vuoden yksi tärkeim-
mistä rukousaiheista niin Lolital-
la ja Jukalla kuin seurakunnassa-
kin on ollut Lolitan keuhkoista 
rutiinitarkastuksen yhteydessä 
löytynyt kasvain.

Tähän mennessä Jumala on 
vastannut rukouksiin niin, että 
tutkimuksissa kasvain on todet-
tu hyvänlaatuiseksi. Nyt vain seu-
rataan ja rukoillaan, että kasvain 
kuihtuisi kokonaan pois. Kiitos 
kun yhdyt rukoukseemme!

Marja-Leena Nurminen

Tulkkaus englannista: Pirjo Oförsagd

Vaikeina vuosina Lolita piti seurakunnassa 
pyhäkoulua ja lauloi kuorossa, mikä oli 

hänelle henkireikä.
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Palmusunnuntaina Rovanie-
men vapaaseurakunta ko-
koontui viettämään ehtool-

lista niiden mahdollisuuksien 
mukaan, mitä korona-aikana oli 
tarjolla. Verkkoläsnäolon lisäämi-
sestä oli puhuttu ja sitä on toivot-
tu, mutta nyt sen tarve tuli entistä 
suuremmaksi.

Edellisenä sunnuntaina oli en-
simmäisen kerran kokeiltu net-
titapaamista, jossa kotonaan tie-
tokoneen tai puhelimen ääreen 
kokoontuneet näkivät pitkästä 
aikaa toisensa. Yhteys saatiin toi-
mimaan pienistä teknisistä on-
gelmista huolimatta. Aika moni 
oli ottanut viestistä kopin ja pääsi 
mukaan.

Jo tuossa ensimmäisessä netti-

tapaamisessa ilmeet olivat iloisia: 
onpa mukava nähdä teitä! Kuulu-
misten vaihtamisen jälkeen pas-
tori Leila Valmari totesi Luuk-
kaan evankeliumin alkujakeita 
mukaillen jo monien ryhtyneen 
kokoontumaan verkossa ja niin-
pä mekin, tarkkaan tutkittuam-
me olemme päättäneet yrittää sa-
maa. Hän jatkoi alustaen Power 
Point-tuella päivän teemasta. Tal-
ven aikana olemme käyneet läpi 
Rick Warrenin kirjaa Tavoittee-
na elämä niin, että muutkin ovat 
voineet harjoitella opettamista 
valitsemalla jonkin kirjan 40 ai-
heesta.

Sunnuntain aiheena oli Oman 
elämänsanoman kertominen ja 
ne, joilla on oma kirja, hyötyivät 

kaksinkertaisesti. Tavallisen käy-
tännön mukaisesti opetuksen jäl-
keen juteltiin aiheesta, mikä sujui 
mukavasti.

Alkuhankaluuksiin kuului, että 
sovellus antoi aikaa 40 minuuttia 
ja katkaisi sen jälkeen yhteyden, 
mutta katkon jälkeen saatiin lisä-
aikaa. Palmusunnuntaina aikaon-
gelmaa ei enää ollut.

Ehtoollista vietettiin käytän-
nössä niin, että jokainen oli va-
rannut leipää ja mehua koneensa 
ääreen. Ehtoollisen asettamisesta 
luettiin Matteuksen kertomus, ja 
rukouksen jälkeen nautittiin eh-
toollista kotona ja yhtä aikaa. 

Opetus ja keskustelu sujuivat 
jo tottuneemmin, vaikka tätä ko-
koontumista johtaneita Leilaa ja 

Rovaniemen digiloikka
keväällä 2020
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Pekkaa emme saaneet näkyviin 
– he näkivät ja kuulivat meidät 
muut.

Välimatka ei esteenä

Palmusunnuntain yhteyteen osal-
listui myös aikanaan Rovaniemel-
lä opiskellut Suvi Järvensivu, 
joka tämän talven jatkaa opin-
tojaan Jerusalemissa, ja oli luon-
nollisesti koronakaranteenissa 
siellä. Hänen mukanaolonsa jo-
tenkin kuvaa sitä, että maailma 
tuntuu nyt pienemmältä kuin en-
nen. Pandemia koskettaa kaikkia 
kansoja ja kuulemme uutisia koko 
ajan kaikkialta. Samalla Kristuk-
sen seurakunta kaikkialla yhdis-
tyy rukouksessa Isän edessä.

Karoliina Muotka piti nettiko-
koontumisesta, johon hän osal-
listui miehensä Eeron ja vajaan 
vuoden ikäisen eläväisen Adelii-
nan kanssa. 

- Kiva, että oltiin yhdessä livenä 
tässä hetkessä, vaikka kommuni-
kointi ei ihan yhtä helppoa ollut 
kuin seurakunnassa pöydän ää-
ressä.

Pääsiäisen jälkeen tiistaina ko-
koonnuttiin netin kautta ensim-
mäisen kerran rukousiltaan. Ko-
kemus oli rohkaiseva.

Seurakuntamme digiloikkaan 
liitty sekin, että meidät löytää nyt 
Facebookista. Viime vuonna Rova-
niemelle perheensä kanssa muut-
tanut Jari Kaukonen otti mielel-
lään vastaan tarjotun tehtävän 
hoitaa tätä yhteydenpidon aluet-
ta. Samanaikaisesti korona-ajan 
alussa perustettiin Vapiksen 
WhatsApp-ryhmä, johon osallis-
tujat ovat lähetelleet monenlais-
ta rohkaisevaa tekstiä, videoita ja 
musiikkia.

Seurakuntalainen 
Uzbekistanissa

Rovaniemelle tuli syksyllä 2018 
kaukaa nuori mies opiskelemaan 
kansainvälistä yritystoimintaa 

Lapin Ammattikorkeakoulussa. 
Tashkentin miljoonakaupungin 
kasvatti sopeutui nopeasti Ro-
vaniemelle ja seurakuntaamme, 
jonka löysi netin englanninkielis-
ten tietojen perusteella. Hänellä 
on sydäntä niin palvelulle seura-
kunnassa kuin evankeliumin vie-
miseen niille, jotka eivät vielä Jee-
susta tunne.

Tänä vuonna hän oli järjestänyt 
opiskelut ja työt niin, että pääsi 
helmikuussa puolentoista vuoden 
jälkeen käymään kotimaahansa 
Uzbekistaniin. Mutta juuri kun 
olisi pitänyt lähteä takaisin Suo-
meen, rajat menivät kiinni.

Sähköpostitse saimme kuulu-
misia:

- Tilanne on tietysti aiheutta-
nut monia ongelmia Rovaniemen 
asunnon, työn ja opiskelun suh-
teen. Mutta vähitellen kaikki Ju-
malan avulla selviää. Itse asiassa 
uskon, että tähänkin Jumalalla on 
omat suunnitelmansa.

Kiitollisuus säilynyt

Mukanaolollaan muutakin seura-
kuntaa rohkaiseva opiskelija viet-

tää nyt paljon aikaa perheensä 
parissa, mutta on kiitollinen siitä, 
että voi jatkaa opiskelua ja työtä 
etänä. Hän myös avustaa isäänsä, 
joka toimii seurakunnan pastori-
na.

Uzbekistanissa on samankal-
taisia rajoituksia kuin Suomessa, 
mutta valvonta tiukempaa. Yh-
teen ei voi kokoontua, kadulle-
kaan ei voi mennä ilman syytä, 
siitä voi saada sakon tai jopa jou-
tua vankilaan.

Sunnuntaisin saarna videoi-
daan ja se lähetetään suositun so-
siaalisen kanavan kautta.

- Seurakuntamme auttaa aktii-
visesti taloudellisiin vaikeuksiin 
joutuneita ihmisiä. On perheitä, 
jotka eivät pysty ostamaan ruo-
kaa, ja me organisoimme ruo-
ka-avun jakoa. Jumala antaa juuri 
nyt mahdollisuuksia kertoa Jee-
suksesta, kun autamme ihmisiä. 

Riitta Tolonen

Karoliina Muotka piti nettikokoontumisesta, johon hän osallistui miehensä Eeron 
ja vajaan vuoden ikäisen Adeliinan kanssa. 
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Sodankylän vapaaseurakun-
nan Facebook-sivuista tuli 
koronakaranteenin myötä 

paikka, jonne seurakuntalaiset 
ovat voineet jakaa lauluja, kuvia, 
terveisiä tai todistuksia rohkai-
suksi toisillemme ja kaikille si-
vuilla käyville.

Yksi ahkerimmista päivittäjis-
tä on ollut perhehoitaja, lähihoi-
taja Sirpa Oksanen Sodankylän 
Lokasta. Hänelle seurakunnan 
”digiloikka” on antanut mahdol-
lisuuden osallistua aktiivisemmin 
seurakunnan yhteyteen.

- Lokasta on 90 kilometriä So-
dankylän keskustaan. Sunnun-
taisin tilaisuuksiin tuleminen ei 
aina onnistu, koska reissuun me-
nee yleensä koko päivä, mutta nyt 
voin laulaa videon välityksellä ja 
osallistua etäyhteydellä yhteisiin 
rukoushetkiin, Sirpa toteaa.

Rukoilen, että Jumala 
puhuttelisi kuulijoita

Sirpalle laulaminen merkitsee 
hyvää mahdollisuutta saavuttaa 
evankeliumin sanomalla ihmisiä, 
joita ei normaalisti saavuteta.  

- Videolle laulaessani rukoilen, 
että Jumalan Henki puhuttelisi 
kuulijoita ja voisi vaikuttaa enem-
män kuin musiikillinen taso, hän 
sanoo.

Pääsiäisen aikaan valitut laulut 
löytyivät Sirpan mukaan helposti. 

- Ne vain tulivat mieleeni. Eri-
tyisesti itseäni jäi puhuttelemaan 
Erkki Lemisen teksti laulussa 
”Ristin luona kiusatulla paras 
paikka on”, Sirpa kertoo. 

Laulaminen on Sirpalle aina ol-
lut lähellä sydäntä, vaikka kiirei-
simpinä elämän vuosina se jäikin 
hieman taka-alalle. Sirpa aloitti 
lauluharrastuksen jo nuorena Tu-
run vapaaseurakunnassa.

- Nuoruudessani 70-luvun lo-
pulla lauloin Zimra-yhtyeessä, 
jossa olivat mukana muun muas-
sa Hannu Vuorinen ja vaimonsa 

Marjo, Henry Jansen sekä Erja 
Dravantti. Kuljimme kesäisin 
kiertävien maakuntaevankelisto-
jen kanssa Turun ympäristössä ja 
lauloimme kaduilla sekä telttako-
kouksissa, Sirpa muistelee.

Pysähtyminen auttaa 
keskittymään olennaiseen

Sirpa ja Hannes Oksanen muut-

tivat Kihniöltä Sodankylän Lok-
kaan kahdeksan vuotta sitten. 

Aluksi Oksaset tulivat ammat-
tikalastajiksi, mutta myöhemmin 
Sirpalle avautui mahdollisuus 
aloittaa ikäihmisille suunnattu 
perhekoti, jonne ikäihmisiä tulee 
lyhytaikaiseen hoitoon 1–2 vii-
koksi. 

Hannes työskentelee nykyisin 

Jumala johdatti Sodankylään

Sirpa hoitaa ja laulaa 
Lokassa
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kaivoksilla. Oksasten aikuiset lap-
set perheineen asuvat Etelä-Suo-
messa.

- Lokan kylä ja ihmiset olivat 
meille tuttuja jo entuudestaan. 
Olimme pitkään käyneet Lapissa 
marjastamassa ja lomilla. Kaipa-
simme elämänmuutosta ja koim-
me, että Jumala johdatti meidät 
tänne, Sirpa kertoo.

Sirpan arkeen koronavirusti-
lanne on tuonut tietysti suoja-
varusteiden käytön asiakkaiden 
kanssa toimiessa. 

- Mutta muutenhan me eletään 
täällä Lokassa tavallisestikin ”ka-
ranteenissa”. Kaupassa ja asioilla 
käydään kirkonkylällä kahden vii-
kon välein ihan normaalioloissa-
kin, hän toteaa hymyillen.

Jumalan puhe, jota Sirpa on vii-
me viikkoina kokenut, liittyy py-
sähtymiseen.

- Meillä on usein elämässämme 
niin paljon turhaa touhua. Juma-
lan kanssa oleminen on kuiten-
kin se kaikkein tärkein asia. Koen, 
että Jumala on sallinut tämän py-
sähtymisen, jotta voimme heittää 
pois turhaa ja opetella keskitty-
mään olennaiseen, Sirpa pohtii.

- Ajatus, joka minua lohduttaa 
tänäänkin on se, että Jumala on 
turvakalliomme (Ps. 95:1). Hä-
neen saat sinäkin turvautua, Sir-
pa rohkaisee.

Satu Kettunen

Pääsiäisen aikana kirkonkylän keskustassa lumikasat olivat vielä kas-
vu-uralla. Sodankylän Tähtelän asemalla mitattiin 14.4. lumen syvyydeksi 
125 senttiä.

Mittaushistorian lumisin talvi

- Meillä on usein 
elämässämme niin 

paljon turhaa touhua. 
Jumalan kanssa 

oleminen on kuitenkin 
se kaikkein tärkein 

asia. 

Laulaminen on Sirpalle aina ollut lähellä sydäntä, vaikka kiirei-
simpinä elämän vuosina se jäikin hieman taka-alalle.
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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


