Terveisiä Rovaniemeltä ja Lapista
Kirjoitin viimeksi maaliskuun alkupuolella. Paljon on ehtinyt vettä virrata Kemijoessa sen jälkeen.
Niin kuin kirjoitin, vesivahinko siirsi meidät asumaan pariksi kuukaudeksi Korkalovaaraan,
keskustan länsipuolelle. Lunta tuli reilusti tänä vuonna ja sitä oli n. 4 metrin kasoissa eri puolilla.
Valaistut hiihtoladut olivat aivan vieressä ja pääsin niistä nauttimaan. Vierailin kuuntelijana
Gideonien illassa Korkalovaaran kappelilla. Siellä oli joitakin tuttuja kasvoja ja saimme myös
joitakin uusia tuttavuuksia. Esimerkiksi eräs nuoripari asui tässä samassa talossa täällä
Ounasrinteellä. He muuttivat juhannuksen jälkeen Tampereen seudulle. Niko toimittaa kristillistä
lehteä nimeltä ”Heijastus”.
Ounasrinteen kappelilla oli raamattupiiri. Kävin tervehtimässä sieltä saatuja ystäviä. Ehkä syksyllä
polkumme vie taas heidän pariin tutkimaan Roomalaiskirjettä, jota Mikko suunnitteli
raamattutunnin aiheeksi.
Holokaust-näyttelystä saimme kutsun Suomi-Israel rukouspiiriin erään Riitan kotiin. Ehdimme
kokoontua siellä keväällä pari kertaa ja varmaan syksyllä piiri jatkaa toimintaansa. Rukouspiirissä
kuulimme pääsiäisvaellus näytelmästä, joka on toteutettu joka pääsiäisviikko kai jo 17 vuotta. Siellä
tarvittiin Sakkeusta. Minä kuulemma sovin hyvin rooliin. Lienenkö niin puusta pudonneen oloinen?
Rovaniemellä on n 90 laavu- ja nuotiopaikkaa. Kävin lumikenkäilemässä Vikakönkäällä ja
Vaatunkivaaralla. Siellä sielu lepää Lapin jylhässä luonnossa.
Vierailin Katulähetyksen kokouksessa. Heillä on soppatykkitoiminta. Tuttuja kasvoja näkyi jo
sielläkin.
Pääsimme muuttamaan takaisin Ounasrinteelle hieman odotettua aiemmin, jo ennen pääsiäistä.
Lattiat olivat saaneet uudet laminaatit, seinät oli maalattu ja uusi liesi sekä astianpesukone
asennettu. Saimme myös vieraita Ristijärveltä, Pöytyältä ja Kittilästä samoihin aikoihin. Aika ei ole
käynyt pitkäksi.
Pääsiäisen alla olin siis Sakkeuksena pääsiäisvaelluksella. Ihana evankelioiva ryhmä oli vaellusta
toteuttamassa. Ehdin olla mukana parina päivänä. Lapsiryhmät kiersivät puolen tunnin välein
alkaen Jeesus-vauvan seimeltä. Sieltä ryhmä siirtyi juutalaiseen kotiin, missä kerrottiin, kuinka
Jeesus oli ruokkinut kansanjoukon viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Ja jonkun Jeesus oli
parantanutkin. Sieltä ryhmä siirtyi minun luokseni, ja pomppasin ”puusta” kertomaan iloisena miten
Jeesus oli minut kohdannut ja tullut tällaisen kaikkien hyljeksimän syntisen luo aterioimaan.
Sen jälkeen oli vuorossa Pietari ja Andreas veneineen ja kaloineen; Pietari kertoi kalasaaliistaan ja
myrskystä, jonka Jeesus tyynnytti. Sitten ryhmä siirtyi Jerusalemin portille ja siellä olevalla kaivolla
oli yläsalin isäntä hakemassa vettä. Hänen johdolla kuuntelijat siirtyivät yläsaliin ja saivat kuulla
ehtoollisen asettamisesta ja viimeisestä ateriasta, jossa Jeesus pesi opetuslasten jalat. Sitten
ryhmä siirtyi Pilatuksen luo kuulemaan, miten viaton Jeesus tuomittiin. Golgatalla roomalainen
vartija kertoi, miten Jeesus oli antanut henkensä. Yht’äkkiä paikalle riensi innoissaan Maria kertoen
että hauta oli tyhjä. Hän johdatti ryhmän puutarhaan tyhjän haudan ääreen. Loppulaulun jälkeen jäi
muutama minuutti aikaa. Sitten seuraava ryhmä tulikin jo paikalle. Yhdellä ryhmällä oli mukana
viittomakielen tulkki. Sunnuntain avajaispäivänä tuli perheitä, viikolla päiväkoti- ja kouluryhmiä
yhteensä yli 700 kuuntelijaa. Mietimme kiitosaterialla, että kuinka moni lapsi oli jo kertomuksen 17
vuoden aikana saanut kuulla. Hyvä siemen toivon mukaan kasvaa hyvässä maaperässä.
Pääsiäisnäytelmän jälkeen lähdimme Pyhälle ja Kairosmajalle, jossa vietimme aikaa Ikoloiden ja
pääsiäislomalle saapuneiden Junttiloiden kanssa. Sitten alkoikin jo kevät sulatella lumia. Ajelimme

sinne etelään kesärenkaita hakemaan ja porakaivon pumppua korjaaman.
Olemme pitäneet joitakin kotikokouksia Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Osallistuimme myös
Onewayn 1-vuotis kokoukseen, jossa Ikolat ja Riitta olivat laulunjohdossa ja minä avustin Tapani
Suontoa ehtoollisen jakamisessa.
Löysimme lehdestä myös ilmoituksen raamiksesta Helmikammarissa, jossa ehdimme olla mukana
kevään viimeisellä raamiksella. Sielläkin oli jo pari tuttua kasvoa, samoin kuin
Lähetyshiippakunnan messussa Rauhantuvalla, jossa vierailin yhtenä sunnuntaina.
Matkustimme myös pohjoiseen Saariselälle sekä Inariin ja Tenolle, jossa tapasimme tuttuja ja
vietimme pienen laulu- ja rukoushetken.
Vierailimme Pelastusarmejan avoimien ovien hetkessä ja saimme sieltäkin uusia ystäviä. Heidän
kesätiiminsä mukana vierailimme kesäkuun alussa Sallassa, Kittilässä ja Rovaniemellä osallistuen
lauluryhmään ja lastenpuiston esitykseen.
Rovaniemen keskussairaala palvelee koko Lappia ja kävimme siellä erästä Kilpisjärven tuttua
tapaamassa.
Juhannusaaton retkellä olimme Ikoloiden ja VeliMatin kanssa Kemijärvellä.
Tällä viikolla Jukka Borg ja tiimi Unkarista vieraili täällä. Jukan ystävä Ilkka 70-luvulta oli apuna
järjestämässä majoitusta ja esiintymispaikkaa. Varasin Lordiaukion musiikkitapahtumaa varten,
mutta koska maanantai oli sateinen soittelin vielä aamulla ja onnistuin saamaan luvan esiintyä
Sampokeskuksessa. Tilaisuus onnistui hyvin ja kannustamassa oli monia uusia ystäviämme. Kun
jaoimme tiistai-illan konserttimainoksia, saimme hieman moitteita vartijalta. Tiistai illan konsertti
pidettiin Rovaniemen kirkossa. Ilta oli onnistunut. Kimmo avusti Jukkaa musiikissa ja Jukka julisti
musiikin ohessa evankeliumia.
Saimme myös vieraaksemme Peltolat. Jani teki muutaman päivän työkeikan Rovaniemellä. Sitten
he jatkoivat Norjaan. Eilen paistoimme yhdessä kirjolohen, jonka Simeon oli saanut saaliiksi
Kemijoesta ja pidimme pienen iltahartauden.
Huomenna sitten ajelemmekin taas Saariselälle ja Tenolle.
Antti ja Riitta sekä koko sirkus

