
Terveisiä Rovaniemeltä ja Lapista 6.11.2019 

 

Kesällä monet piirit olivat kesälaitumilla, mutta puuhaa riitti silti. Viime kirjeen jälkeen ajelimme 

Saariselälle ja vierailimme sieltä p. Matin Manna-majatalossa Karigasjoella. Lähdimme majatalolta 

paluumatkalle Saariselälle aurinkoisessa kesäyössä. Ajelimme Angelin kautta, koska emme olleet 

sieltä aiemmin kiertäneet. Angelin ja Kaamasen puolessa välissä tuli rengasrikko. Onneksi oli 

vararengas, sillä lähimpään asutukseen taisi olla yli 50 km. Seuraavana päivänä lähdimme renkaan 

hankintaan Ivaloon. Huomasimme siellä hammaslääkärin, jonne Riitta varasi ajan. Maailma on 

pieni, sillä kävi ilmi, että hammaslääkäri oli salossa seurakunnan kokouksissa kävijän rouvan poika. 

 

Poikkesimme tutustumassa Ivalon Helluntaiseurakunnan kirpputoriin ja tapasimme pastorin. 

Vierailimme myös Inarissa Annen luona, joka olikin p. Matin vanhoja tuttuja 70-luvulta, kun he 

veivät Raamattuja Neuvostoliiton kristityille. 

 

Alkukesästä avustimme Pelastusarmeijan kesätiimiä ja siitä alkoi toiminta, joka on kantanut nimeä 

tiistaitiimi. Vierailimme heidän kanssaan Rovaniemen Saarenkylässä olevassa vanhainkodissa. 

Olemme tehneet päiväretken Äkäslompolon ja Ylläksen maisemiin ja käyneet Kittilän Alakylässä 

ystävien luona.  Olemme vierailleet erilaisissa paikkakunnan kesätapahtumissa ja tutustuneet 

paikallisiin ystäviin, joista jotkut ovat käyneet kodissamme kylässä. 

  

Elokuussa kävimme Etelä Suomessa. Sieltä palattuamme erilaiset piirit alkoivat kokoontua, mutta 

ensin sitä ajelimme Utsjoelle majatalo Mannaan tapaamaan p. Mattia. Myös Ikolat olivat siellä koko 

viikon. Syksyllä ohjelmaamme tuli kuukausittainen osuus Pelastusarmeijan ns. avoimien ovien 

hartaudesta. Se on keskiviikkoisin, ja juuri tänä päivänä oli syksyn viimeinen kerta, kun heillä alkaa 

joulupata ym. projektit. Riitta johti lauluja ja minä jaoin sanaa. Riitta lauloi myös raamiksen jälkeen 

pidetyssä hengellisessä karaoke-tilaisuudessa. Olemme muutenkin vierailleet Pelastusarmeijassa ja 

tiistaitiimin jäsenistäkin monet ovat sieltä. Olemme avustaneet myös Pelastusarmeijan 

vanhainkotivierailuilla, Riitta laulunlahjoillaan ja minä todistuksilla ja Sanalla. 

 

Olen löytänyt kaksi miesten raamattupiiriä, joissa olen vieraillut aina kun on sopinut aikatauluun. 

Israel-rukouspiiri on jatkanut kokoontumisia syksyllä joka toinen sunnuntai. Oneway-seurakunta sai 

omat kokoustilat ja olemme vierailleet siellä. Olen avustanut ehtoollisen jakamisessa ja yhtenä 

sunnuntaina saarnasin livenä. Heillä saarna tulee usein netistä suorana Helsingistä.  

Huomenna on palaveri katutyön aloittamisesta, ehkä ”perjantai Kristukselle” tyyppisenä. Olen 

yrittänyt saada paikkaa teepöytäevankelioinnille, mutta vielä ei ole ovi auennut. 

Kohta alkaa turistisesonki ja olisi kiva kertoa heille todellista joulunsanomaa joulupukkisatujen 

sijaan. 

 

Raamattu Puhuu -seurakuntalaisista muualta Suomesta Rovaniemellä ovat pistäytyneet esimerkiksi 

Niukkaset ja Korhoset. Syyskuussa onnistuimme hankkimaan edullisen saunamökin Sinettän 

kylästä n. 25 km:n päästä. Mökki on siis Rovaniemellä, Sinettäjoen varrella. Kosken kohina kuuluu 

meidän molempien lapsuuden äänimaisemaan ja juontaahan sukunimemmekin lapsuuteni koskesta 

Paimionjoesta. Mökillä olemmekin käyneet ahkerasti nauttimassa mieltä rauhoittavasta 

koskenkohinasta ja lintulaudan lintujen kuhinasta, käkikellon raksuttaessa seinällä. 

 

Ikoloiden kanssa olemme pitäneet kotikokouksia vuoroin heillä ja meillä. Skypen kautta olemme 

osallistuneet Salon Raamattu Puhuu -seurakunnan kokouksiin. Netistä olemme seuranneet myös 

Turun ja Helsingin kokouksia. 

 

Rukoillaan että evankeliumi leviää myös täällä Lapissa, Rovaniemellä ja muualla. Olemme 

kiitollisia, että saamme olla omalla osuudellamme auttamassa sen leviämisessä. 

Antti ja Riitta 


