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Kirjoittaja Marja-Leena Nurminen oikealla. Kuvassa myös kaksi vanhimmiston 
jäsentä, Pirjo Oförsagd (vas.) ja Tuula Yliniva.

Syksy on luopumisen aikaa: puut 
luopuvat lehdistään, ruoho kui-
vuu ja kukkanen lakastuu. Jo Saar-
naaja aikanaan joutui toteamaan 
vanhaksi tultuaan, että ”kaikella 
on määräaikansa auringon alla”. 
Niin minunkin kohdallani. 

Tehtäväni, jonka uskon Jumalal-
ta saaneeni, on päättymässä Tor-
nion vapaaseurakunnassa vuo-
den vaihteessa ja myös Torniossa 
asumiseni loppuu. Olen muutta-
massa etelään, jossa suurin osa 
omaisistani jo asuu. Myös tämä 
kirjoitukseni Lappilehteen jäänee 
viimeisekseni.

Usko, yhteys, kasvu

Ensi vuoden tammikuussa tulee 
kuluneeksi 40 vuotta, kun Herra 
armossaan minut pelasti ja tu-
lin uskoon tammikuussa vuonna 
1982. Sain Jumalan rauhan si-
simpääni, ja se on kestänyt kaikki 
nämä vuodet. Sillä lupaahan Jee-
sus, että ”sitä, joka minun tyköni 
tulee, minä en heitä pois”.

Saman vuoden toukokuussa 
kävin kasteella ja sain liittyä us-
kovien seurakuntaan, Tornion 
vapaaseurakuntaan. Silloin toi-
minta oli vielä Oulun vapaaseu-
rakunnan alaista ja seurakunnan 
pastorina toimi Juhani Eriksson. 

Sain Jumalan Sanan mukaista 

opetusta ja kokemusta elämises-
tä pyhien yhteisössä, sen ilois-
ta ja suruista. Nämä antoivat hy-
vän kasvualustan uskossa kasva-
miselle ja vastuun ottamiselle jo 
alusta alkaen.

Sain pian ohjattavakseni pyhä-
kouluryhmän ja vähän myöhem-
min Verso-partioryhmän. Sen 
kasvatusmetodin toi mukanaan 
lyhyehkön ajan seurakunnassa 
pastorina palvellut Asko Halo-
nen.

Timo Varuhin valittiin Torni-
on vapaaseurakunnan pastoriksi 
vuonna 1986 Erikssonin perheen 
muutettua pois paikkakunnalta. 
Hän muutti vaimonsa Arja-Lii-
san ja kolmen lapsensa kanssa 
Tornion ja Kemin puolivälissä si-
jaitsevaan Keminmaahan, missä 
syntyi Kemi-Tornion vapaaseura-
kunta. 

Varuhinien aikana seurakun-
nassa oli vahva nuoriso- ja lapsi-
työ Alfa-kursseineen, partioineen 
ja leireineen. Uusia uskovia syntyi 
seurakuntaan. Timo olikin seura-
kuntaamme pisimmän ajan pal-
vellut pastori, peräti 11 vuotta.

Työntekijävaihdoksia

Mutta sitten Jumala kutsui per-
heen siirtolaistyöhön Kanadaan, 
mikä oli meille jälleen luopumi-

sen ja surun paikka. Timon myö-
tävaikutuksella saimme kuitenkin 
pastori Kyllikki Karvisen jatka-
maan seurakuntalaivan ohjaimis-
sa vielä kolmen vuoden ajan.

Jo Timon lähtö oli aiheuttanut 
seurakunnassa hajaannusta ja 
joitakin henkilöitä oli eronnut. 
Uusi työntekijä ei joidenkin mie-
lestä ollut sellainen kuin he olivat 
odottaneet ja tuli lisää eroamisia.

Kyllikin muutettua Sodanky-
lään vuonna 2001 uutta työnte-
kijää ei löytynyt. Tuona vuonna 
minut valittiin vanhimmiston pu-
heenjohtajaksi eli siitäkin tulee 
vuoden lopussa 20 vuotta. 

Olin jo muistaakseni ollut 
jonkun vuoden vanhimmiston 
jäsenenä, mutta puheenjohtajuus 
tuntui isolta haasteelta. Tuon 
askeleen ottamiseen tarvittiin 
paljon rukousta, viisautta 
ja ylhäältä tulevaa ohjausta. 
Vastaehdokkaita ei ollut. Koin 
kuitenkin monien ”merkkien” 
kautta, että Jumala oli tuon paikan 
minulle valmistanut. Ja Hän on 
ollut totisesti uskollinen ja vienyt 
monien vaikeidenkin vaiheiden 
yli.

Seurakuntalaiset vanhenivat 
ja minä myös, eikä uusia ihmisiä 
ole tullut uskoon. Pidimme kui-
tenkin esillä Jumalan Sanaa, hoi-
dimme säännölliset tilaisuudet 
ja kannatimme lähettejä.  Yhtenä 
haasteena on ollut seurakunnan 
suuri toiminta-alue, joka ulottuu 
Tornionlaaksoa pitkin pohjoiseen 
aina Enontekiölle asti.  

Vaikka rutiinien pyörittäminen 
tuntui välillä puuduttavalta, Ju-
mala antoi välillä mukavia piris-
tysruiskeita. Sellainen oli kristi-

tyn iranilaisen Sirus Jebraelin 
ja hänen perheensä muutto Tor-
nioon 2000-luvun alussa. Saimme 
tutustua aivan uudenlaiseen kult-
tuuriin: pyyteettömään toisten 
huomioimiseen ja palvelemiseen 
sekä vanhempien kunnioittami-
seen. Kiitollisena muistan heidän 
vaikutustaan seurakunnassa. Per-
he muutti Vantaalle vuosi sitten.

Monenlaista tukea

Vaikka oli pitkiä aikoja, ettei meil-
lä ollut työntekijää, niin saimme 
kuitenkin vanhimmistona ja seu-
rakuntana paljon tukea ja roh-
kaisua projektipastori Esko Tai-
paleelta ja silloiselta kotimaan-
työnjohtaja Hannu Lahtiselta.  
He kävivät säännöllisesti useita 
kertoja vuodessa seurakunnas-
samme, ja väliaikoina saatoimme 
pitää yhteyttä puhelimitse, jos oli 
tarvetta.

Myös Markku Huotari Kuh-
mosta ajeli useasti viikonlopun 
”nuorten iltaan”, ja hänen innosta-
manaan ja kanssaan saimme lau-
laa ja kertoa Jeesuksesta ”toreilla 
ja turuilla” ja kohdata ihmisiä. 

Merkittäväksi latauspaikaksi 
ja tauoksi väsyttävistä rutiineis-
ta tuli itselleni erityispastorikou-
lutus Santalassa vuonna 2010. 
Pastori Kyllikki Karvinen oli sijai-
senani Torniossa. Sain jopa asua 
etelässä tuon ajan ja olla irti kai-
kista aiemmista rutiineista sekä 
keskittyä opiskelemaan Raamat-
tua ja olemaan vaihteeksi itse 
vastaanottajana. Kiitos Herralle 
tästä jaksosta, jonka jälkeen sain 
uusin voimavaroin jatkaa seuraa-
vat vuodet.

Santalassa tapasin juuri sama-
na keväänä pastoriksi valmistu-
van Jarmo Moision, joka ei ollut 
vielä ehtinyt lupautua mihinkään 
seurakuntaan. Keskustelujen ja 
rukousten jälkeen Jarmo sitten 

tuli Tornion vapaaseurakuntaan 
ensin työelämään tutustumis-
jaksolle ja sitten pastoriksi noin 
kolmeksi vuodeksi. Palkkauk-
seen saimme rahallista tukea Va-
paakirkolta. Työsuhde päättyi 
Jarmon muutettua kotipaikka-
kuntansa seurakuntaan vuonna 
2014. Jarmo oli viimeinen palkat-
tu työntekijämme.

Palveluaika päättyy

Kolmisen vuotta sitten aloin ru-
koilla ja kysellä Herralta, mitä Hän 
on ajatellut minun tulevaisuuteni 
suhteen, ja Hän alkoi puhua eri 
henkilöiden kautta muutoksesta. 
Kaksi vuotta sitten Herra sanoi 
”kaksi vuotta vielä”.  Jo silloin ker-
roin vanhimmistolle, että muutan 
kahden vuoden kuluttua.

Miten nopeasti aika menee-
kään. Aloimme jo silloin rukoilla 
erityisesti sitä, että Herra lähet-
täisi uusia vastuunkantajia seu-
rakuntaan. Tähän päivään men-
nessä heitä ei ole ilmaantunut, ja 
jäljelle jäävistä ei kukaan koe voi-
vansa ottaa vastuuta vanhimmis-
ton puheenjohtajuudesta.

Yhdyskuntajärjestyksen mu-
kaan tällöin ainoaksi vaihtoeh-
doksi jää seurakunnan lakkautta-
minen. Vanhimmiston oli pakko 
esittää ylimääräiselle seurakun-
nankokoukselle seurakunnan lak-
kauttamista. Kotimaantyönjoh-
taja Sami Westerholm on ollut 
mukana prosessissa elokuusta 
lähtien ja on edelleen. Sunnuntai-
na 26.9.2021 oli ensimmäinen ää-
nestys, jossa enemmistö paikalla 
olijoista jäsenistä (4/5)  äänesti 
KYLLÄ vanhimmiston esityksen 
puolesta. Prosessi jatkuu…

 ”Jumala on Jumala. Hän tietää, 
mitä tekee. Kun et pysty jäljittä-
mään hänen kättään, luota hänen 
sydämeensä.” (Max Lucado, Päivä 
2002)

Teitä kaikkia siunaten ja ru-
kouksistanne kiittäen!

Marja-Leena Nurminen

Marja-Leena 
Nurmisen viesti 
Torniosta
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Seppo Aho kertoo kirjeessään 1960-luvun Ro-
vaniemestä, missä hän kävi Korkalovaaran yh-
teiskoulua. Sepon kokemukset 13-vuotiaan nuo-
ren yksinäisyydestä ja sisäisestä rikkonaisuu-
desta tuntuvat kovin ajankohtaisilta.

”Asuin yksin vuokrahuoneessa, sillä vanhem-
pani olivat rajan takana Kuolassa rakentamassa 
vesivoimalaitosta Tuulomajoen varteen. Olin it-
setunnoltani melko heikko ja arka nuori.

Minua vaivasi heti sodan jälkeen syntyneelle 
sukupolvelle ominainen henkinen etäisyys rin-
tamalta palanneeseen isään. Se oli osaltaan ke-
hittänyt mieleeni kuvan itsestä irrallisena, ar-
vottomana ja riittämättömänä.

Isän läsnäolon ikävässä yritin täyttää vajaata 
tunneakkuani valheellisilla keinoilla lohdutuk-
sen ja arvostuksen hankkimisessa. Ne eivät kui-
tenkaan auttaneet minua itseni hyväksymisessä 
eivätkä hylkäämisen tunteiden selvittämisessä.”  

Uskonnon opettaja ja Lapin evankelista Ester 
Saulion tunneilla luettiin Raamattua ja sitä se-
litettiin niin, että se herätti uskon nuoressa sy-
dämessä. 

Eräänä sunnuntaina Seppo päätti lähteä Ro-
vaniemen kirkkoon jumalanpalvelukseen. ”Sen 
päätyttyä Ester-opettaja tuli luokseni ja kysyi 
yksinkertaisesti: ´Olet tullut kirkkoon yksin – 
haluatko lähteä täältä ulos Jeesuksen seuras-
sa?´ Juuri sitä sydämeni kaipasi: Taivaallisen 
Isän rakkautta, turvallisuutta ja läsnäoloa!  Siinä 
penkissä istuessamme hyvä opettajani sai siuna-
ta minut matkalle Jeesuksen kanssa.”

Lukioaikana Seppo löysi hengellisen kodin va-
paaseurakunnasta. Uskoontulosta alkanut sisäi-
nen eheytyminen jatkui rakastavan yhteisön kes-
kellä. Hän painottaa hengellisen paimenuuden ja 
sielunhoidon merkitystä uskonelämälle, minäku-
van rakentumiselle ja kasvulle seurakunnan pal-
velutehtävissä.

”Erityisen kiitoksen väärän häpeän tunteeni 
sulattamisessa ansaitsee kuitenkin parhain apu-
ni, rakastava ja tasapainoinen puolisoni Sinikka. 
Sain hänet pysyväksi matkakumppanikseni Kot-
kan seurakunnan nuorista kiertäessäni Kymen-
laaksoa hengellisen kokousteltan kanssa vuosina 
1979-81”, Seppo päättää rohkaisevan kirjeensä. 

LUKIJAKIRJE PORVOOSTA

Alusta lähtien Sanna on koke-
nut, että uskovat kuuluvat Juma-
lan suureen perheeseen riippu-
matta seurakuntataustastaan. 
Toisiin uskoviin tutustuminen ja 
verkostoituminen on ollut tär-
keää. Hän on saanut oppia, miten 

Sanna Haaparanta on Rova-
niemen vapaaseurakunnan 
pastoriharjoittelija. Rovanie-

mi ei ole Sannalle uusi paikka, 
vaan hän on asunut täällä suuren 
osan elämästään. Muutama vuo-
si uskoontulon jälkeen hän lähti 
etelään, koska koki, että Jumala 
haluaa sen kautta kasvattaa hän-
tä omaa kutsuaan varten. Jo us-
koontultuaan hän koki, että tuo 
kutsu on tulla paimeneksi, mitä 
vahvistivat Hesekielin kirjan sa-
nat: ”Kadonneet minä etsin, ek-
syneet minä tuon takaisin, louk-
kaantuneet minä sidon ja heikko-
ja vahvistan”.

tärkeää uskovien yhteys ja yhdes-
sä toimiminen ovat Jumalan valta-
kunnassa ja evankeliumin eteen-
päin viemisessä. Hän näkee, että 
tämä korostuu varsinkin täällä 
pohjoisessa, missä on pieniä paik-
kakuntia pienine seurakuntineen.

Sanna sai kasvaa yhdeksän vuo-
den ajan erilaisissa tehtävissä ja 
opinnoissa, joihin kuuluu muun 
muassa sielunhoitoterapeutin 
pätevyyden hankkiminen sekä 
Legacy-projektissa toimiminen. 
Hän toimii myös yhteiskristilli-
sen Evankeliointi Elämäntapana 
-yhdistyksen eli XEE:n aluetyön-
tekijänä Lapissa. Jumalan johdat-

tamana tie vei Vapaakirkon teo-
logiseen seminaariin, jossa hän 
kävi kolme vuotta kestävän pas-
torikoulutuksen. Työntekijävalta-
kirjan saamiseen vaaditaan vielä 
10 kuukauden työjakso, joka al-
koi Rovaniemellä elokuun puoli-
välissä.

Lappiin takaisin tuleminen oli 
ollut Sannan mielessä ainakin vii-
si vuotta, kunnes Jumala toi hänet 
tänne. Ensimmäinen kuukausi 

on sisältänyt tutustumista seura-
kuntalaisiin ja siihen, miten kaik-
ki toimii. Pitkäaikainen pastorim-
me Leila Valmari palvelee työ-
kokemuksen kerryttämisvuonna 
Sannan ohjaajana ja mentorina 
antaen arvokasta tukea ja hyviä 
neuvoja siitäkin, mitä pastorin 
kutsussa eläminen pitää sisällään. 
XEE:n aluetyöntekijänä Sanna on 
saanut myös tutustua Lapin seu-
rakuntiin ja on varustanut usko-

Rovaniemelle 
pastoriharjoittelija

via toteuttamaan yhteistä evan-
kelioimisnäkyä.

Seurakuntamme haasteena on 
tällä hetkellä varojen löytyminen 
kokoaikaisen pastorin palkkauk-
seen pitempiaikaisesti, ”sillä työ-
mies on palkkansa ansainnut” 
(Luuk. 10:7). Tähän pyydämme 
rukoustukea.

Jari Kaukonen

Sanna on kokenut, 
että uskovat kuuluvat 

Jumalan suureen 
perheeseen riippumatta 
seurakuntataustastaan. 

Sanna Haaparanta pitää Rovaniemellä hartauspuhetta, joka on osa TV7:n Lapissa tekemää ohjelmasarjaa.
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KUVA: JUSTINA MUSUKU

KUVA: SATU KETTUNEN

Vaikka tilanne on toistunut vuo-
sikymmeniä samanlaisena, aina 
se koskettaa sekä tunteita että jo-
kapäiväistä elämää. On ollut kii-
tollista nähdä lasten ja nuorten 
kasvavan seurakunnan parissa ja 
kasvavan Jeesuksen tuntemisessa.

Surulliselta tuntuu luopua siitä, 
että tapaa viikoittain näitä lähei-
siksi tulleita ihmisiä, joiden kans-
sa on parannettu maailmaa, jaet-
tu elämää, opittu yhdessä Juma-
lan tuntemista, järjestetty leirejä, 
pidetty hauskaa, rukoiltu asioi-
den puolesta.

Olen onnellinen, että he eivät 
lähde yksin vaan Jeesuksen seu-
rassa. Vaikka olen varma, ettei 
Jeesus koskaan jätä omiaan, olen 
myös hieman levoton siitä, löytä-
vätkö nuoret tässä uudessa elä-
mäntilanteessa rinnalleen usko-
vien yhteisöä uudelta paikkakun-
nalta. 

Yhteisö on tärkeä

Kyselin opiskelunsa aloittanei-
den ja aloittamassa olevien 16–
19 -vuotiaiden nuorten ajatuksia 
siitä, mitä Sodankylän vapaaseu-
rakunnasta ja sen nuorisotyöstä 
on jäänyt matkaan. Yhteisöllisyys 
tuli esille monen vastauksissa:

”Sodankylän vapaaseurakunnan 
nuorisotyössä parasta on ollut 
hyvä yhteishenki, mahdollisuus 

vaikuttaa siihen, mitä asioita kä-
sitellään tapaamisissa ja mitä 
tehdään yhdessä. Olis ollut muka-
vampaa, että olis ollut enemmän 
nuoria mutta kaikki uudet nuoret 
otettiin aina lämpimästi mukaan, 
mikä oli tosi kiva.” 

”Vapiksen kautta oon saanu paljon 
uusia tuttavia ja kavereita ja hyviä 
kokemuksia. Siinä on päässy kans 
kokeileen sitä isostoimintaa ja ai-
nakin mun mielestä se on ollu tosi 
ihanaa hommaa. Lisäksi sieltä on 
saanu apua ja neuvoja omaanki 
elämään esimerkiks niissä meiän 
tapaamisissa. Hyvänä muistan sen 
porukan, mikä siellä oli! Kaikki otti 
tosi hyvin vastaan ja ketään ei jä-
tetty ulkopuolelle. …siellä oltiin 
tosi avuliaita ja tuettiin kaikkia.”  
  
”Sodankylän vapiksen nuorisotyö 
on antanu kiinnostusta ja rohkeut-
ta. Olen kasvanut siinä yhteisössä 
ja pienestä pitäen ollu mukana.”

Vastuunkantaminen 
kasvattaa

Moni mainitsi tärkeänä sen, että 
on seurakunnan toiminnassa op-
pinut kantamaan vastuuta ja mo-
nia käytännöllisiä asioita työelä-
määkin varten:

”Olen ollut vapiksen lastenkerhois-
sa ja -leireillä mukana alakoulus-

ta asti ja sain jo hyvissä ajoin pal-
jon uusia ystäviä leirien kautta. 
Yläkouluikäisinä siirryimme leiri-
läisen roolista isosiksi ja saimme 
myös paljon vastuuta leirien jär-
jestämisestä. Moni meistä uusista 
isosista ei tuolloin ollut kantanut 
samanlaista vastuuta ja se tuntui 
aluksi todella jännittävältä. Saim-
me kuitenkin organisoitua mitä 
mahtavimpia leiriaktiviteetteja 
lapsille ja odotimme jokaisen lei-
rin tai tapahtuman järjestämistä 
innolla. Opimme siis vastuun kan-
tamisen lisäksi, miten eri-ikäisten 
lasten kanssa tulee toimia ja mitä 
kaikkea on otettava huomioon toi-
mintaa suunniteltaessa. Erilaisten 
lasten kanssa toimiminen on tuo-
nut myös valmiuksia esimerkiksi 
työelämässä lasten kanssa toimi-
miseen”.

”Viime kesän lastenleiri Legacy- 
porukan kanssa oli hieno kokemus. 
Olin parin muun nuoren kanssa 
vastuussa leirin keittiöstä.”

”Leirien ja tapahtumien organi-
sointi on opettanut… paljon taito-
ja, joista on hyötyä varmasti koko 
elämän läpi… Uskon, etten olisi op-
pinut näitä taitoja niin varhain, jos 
en olisi ollut mukana vapiksen toi-
minnassa jo nuoresta asti.” 

Kasvu tapahtuu 
hengellisessä yhteydessä

Hengellinen kasvu oli tärkeä mu-
kaan saatu voimavara:

”Kaikki kerhot, leirit, nuortenillat 
ja eri tapahtumat on antanu vah-
van perustan uskolle.”

”Osallistuminen vapaaseurakun-
nan toimintaan on vaikuttanut 
niin, että on tullut yhteisöllisyyttä 
ja hyvää mieltä ja olen oppinut li-
sää Raamatusta.”

”Sen lisäksi, että olemme saaneet 
hurjasti kokemusta lasten toimin-
nan järjestämisestä, olemme itse-
kin kehittyneet persoonina vuosien 
myötä. Vanhat leireillä hankitut 
ystävyyssuhteet syveni entisestään 
ja jokainen on löytänyt parem-
min omia vahvuuksiaan ja heik-
kouksiaan. Myös oma henkinen ja 
hengellinen kasvu kehittyi hurjaa 
vauhtia esimerkiksi erilaisten nuo-
rille suunnattujen tapaamisten ja 
tapahtumien kautta. Osallistuim-

me useana vuonna Sodankylän va-
piksen nuorten kanssa esimerkiksi 
HopeNet-tapahtumiin. Sanoisin, 
että näihin osallistuminen toi mei-
tä kaikkia lähemmäksi toisiamme 
ja opimme paljon kaikenlaista uut-
ta niin omasta hengellisestä kas-
vusta kuin lasten kanssa toimimi-
sestakin.”

”Seurakuntaan osallistuminen on 
vahvistanu omaa uskoa.”

Syksy on se aika vuodesta, jolloin kerätään satoa metsistä ja pelloil-
ta. Toisaalta se on aika, jolloin luovutaan kesän valosta ja lämmös-
tä, puiden ruskasta sekä etelään suuntaavista muuttolinnuista. 

Sodankylässä se tarkoittaa myös luopumista uusilla paikkakun-
nilla opiskeluaan aloittavista nuorista. Seurakuntamme nuorten 
ryhmästä suuri osa muutti tänä syksynä opiskelujen perässä ete-
lämmäksi. Muutama lähti jo viime syksynä. 

Sodankylän nuorten ajatuksia

Muutosten keskellä

Seurakunnan löytäminen ei 
ole itsestään selvää

Entä miten helppoa on ollut löy-
tää seurakuntaan uudella paikka-
kunnalla?

”Ainakin mulle uudella paikkakun-
nalla… on ollu vaikea löytää omaa 
seurakuntaa, jossa kävisi, kun ei 
ole niin paljoa nuoria täällä.”

”Mulle tuli seurakunnan lehti joku 
aika sitten, en oo vielä kerenny tut-
kimaan sitä enempää, mutta tar-
koituksena ois.”

”Uudella paikkakunnalla löysin 
seurakuntaan iskän avulla. Hän 
soitti paikalliseen vapaaseurakun-
taan ja pyysi kantoapua muuttoo-
ni. Siinä tuli heti tilanne tutustut-
tua seurakunnan nuoriin.”

Nämä Sodankylästä lähteneet 
nuoret opiskelevat nyt mm. Rova-
niemellä, Kajaanissa ja Kokkolas-
sa. Kiitos, jos muistat rukouksin 
heitä ja kaikkia muitakin vuosien 
aikana muualle muuttaneita.

Satu Kettunen

Nuorten vael-
luksella yhdessä 
Legacy-ryhmän 
kanssa.

Viime kesän lasten leirillä koettiin yhteyttä, kaikki otetaan mukaan.
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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
Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Vapaakirkolle 
rahankeräysluvan: RA/2020/1485, joka on voimassa 
toistaiseksi. Lupa on voimassa koko maassa Ahvenanmaata 
lukuunottamatta.

Rovaniemen viite 167 30047
Sodankylän viite 174 30045
Tornion viite 179 30040
Yleisviite  710 30041


