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Kuulumisia Venäjän Karjalasta, Vienan Kemistä
Kesän 2015 aikana on tapahtunut suuria muutoksia Vienan Kemin seurakunnan elämässä. 5
vuotta lähetystyöntekijänä toiminut työtoverimme Raili Mäkitalo jäi ansaituille eläkepäiville.
Uskallan sanoa, että ansaituille, jaksoihan hän tehdä raskasta matkatyötä ja toimia vaatimattomissa oloissa aina 68 ikävuoteen saakka. Kiitollisin mielin hänet on nyt saateltu eläkkeelle.
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n tuki jatkuu Kemin seurakunnalle ennallaan. Tuki jakautuu tällä hetkellä kolmeen osaan: suora tuki seurakunnan työhön, kirkkoherra Vladimir Jakusovin palkkakulut sekä asunnon hankkiminen.
Seurakunnan tuki, pitää sisällään esimerkiksi kirkon sähkölämmityksen, polttopuiden hankkimisen, lasten- ja nuorten leirien kuluja, kirkkokahveja ja ruokailuita ja joulupakettien tekemisen. Petroskoin seurakunnan nuoret ovat edelleen uskollisesti käyneet Kemissä vierailemassa ja pitäneet leirejä nuorille. Seurakunnan nuorille on tarjottu myös mahdollisuus osallistua leireihin sekä Petroiskoissa että Keltossa.
Pyhäkoulu on toiminut epäsäännöllisesti, välillä lapsia on yli 20, välillä ketään ei ole tullut paikalle. Railin jäätyä pois olemme rukoilleet, että löytäisimme uusia vastuunkantajia ja iloksemme kuulimme, että kirkkoherran puoliso Olga olisi nyt toisena pyhäkoulun opettajana Olgan kanssa. Niin, kaksi Olgaa on nyt vastuussa pyhäkoulujen pitämisestä. Toinen iloinen työntekijä uutinen on, että seurakunta on saanut kanttorin! Kyllä nyt on hyvä laulaa virsiä ja liturgiaa, kun on kansallinen soittaja ja esilaulaja urkujen ääressä. Hänen nimensä ei varmaan ollut Olga, mutta oheisessa kuvassa hän saa kirkkoherralta kukkakimpun nimipäivänsä johdosta.
Toinen tuen kohteemme on siis kirkkoherra Vladimir Jakusovin palkan maksu. Käytännössä
se hoidetaan niin, kuten kaikki virallinen rahaliikenne, että maksamme Elyn tuen säännöllisin
väliajoin Inkerin kirkon tilille euroina ja Inkerin kirkko muuttaa rahat rupliksi ja siirtää oikean
määrän Kemin seurakunnan tilille. Seurakunnassa on oma kirjanpito, saamme apua naapuriseurakunnan Segezan kirjanpitäjältä. Ja kaikki rahaliikenne on nyt järjestynyt todella hyvin ja
seurakunnan tilikirja on selkeä ja tarkka. Vladimir puolisoineen on viihtynyt Kemissä oikein
hyvin, ja se on suuri kiitoksen aihe. Hän on tämän vuoden aikana kastanut ainakin 7 ihmistä,
itsekin sain yhden matkani yhteydessä olla mukana kastamassa kolme aikuista. Kastetapahtuma on hieman erilainen kuin meillä, - taitaa olla kirkkoherran itsensä oma tapa mutta se oli
mielenkiintoinen. Meillähän kasteen yhteydessä pappi piirtää kädellään ristin kastettavan otsaan ja rintaan, Vladimir sen sijaan ottaa öljypullon, pienen pensselin ja piirtää sillä pienen ristin kastettava otsaan ja rintaan. Ja kasteen jälkeen jokaisen kastetun kaulaan pujotetaan risti.
Kerron tässä vielä yhden konkreettisen esimerkin. Petroskoin nuoret olivat Kemissä pitämässä talvella lastenleiriä. Leirillä oli lapsia, joita ei oltu kastettu. Yksi isosista otti asian vakavasti
ja pyysi, että kirkkoherra voisi kastaa kolme tuon perheen lapsista. Perheestä kukaan ei kuulunut kirkkoon mutta lapset olivat kaikki Railille tuttuja pyhäkoulusta. Vladimir lupasi kastaa,
jos edes toinen vanhemmista tulee paikalle. Aamulla ennen jumalanpalvelusta lapset olivat
paikalla, mutta ei kumpikaan vanhemmista. Äiti oli lähtenyt työhön ja isä oli kotona vastasyntyneen lapsen kanssa. Yksi isosista tuli luokseni ja sanoi, että nyt lähdetään hakemaan isä
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tänne, että lapset kastetaan! Ja niin lähdimme, ajoin autolla tuon talon pihaan ja tuo isonen
meni sisään. Aika kului ja minä jännitin, kuinkahan tässä käy. Hetken kuluttua ovi avautui ja
isonen tuli ulos, perässään isä, sylissään tuo pieni vauva. Niin ajoimme kirkkoon, Vladimir sai
isältä luvan, että lapset saa kastaa ja niin toimitus saatiin suorittaa. Isoset olivat tehneet langasta ketjun ja laittaneet siihen pienen ristin. Kasteen päätteeksi tuo isonen sai pujottaa ristit
heidän kaulaansa. Olisittepa nähneet heidän ilmeensä. Iloa, onnea, ylpeyttä, kyyneleitä. Oli
mieliinpainuva juhla. Vladimir tekee hyvää työtä, hän on rohkea ja hänellä on evankelistan
sydän. Siunataan hänen työtään edelleen.
Vladimir on parhaillaan Keltossa, hän suorittaa teologian maisterin loppututkinnon lokakuun
aikana, sen jälkeen hän keskittyy Kemin seurakunnan toimintaan.
Kolmas tukemme kohde on ristitty hankkeeksi: Pappila Papinsaarelle. Sattuva nimi tuo
paikka, missä Kemin kirkko sijaitsee. Se on Papinsaari. Viime vuoden lopulla Vladimir ilmoitti,
että asunto, missä he asuvat on myynnissä ja he voivat joutua lähtemään sieltä pois. Olimme
yhteydessä Inkerin kirkkoon ja neuvottelimme sekä piispa Kuukaupin että rovastikuntakoordinaattorin Jukka Paanasen kanssa. Asunnon hankkiminen piti hoitaa nopealla aikataululla.
Niinpä sovimme, että Inkerin kirkko ostaa asunnon Kemin seurakunnan papin asunnoksi ja
Evankelinen lähetysyhdistys maksaa tuon asunnon hankinnan takaisin seuraavan kahden
vuoden aikana. Olin syyskuussa vierailemassa Kemissä ja sain kutsun tulla tutustumaan heidän pappilaansa. Se oli viihtyisä. Ei tarvinnut tehdä remonttia, kaikki oli siistiä, ainoastaan
lämminvesivaraaja puuttui keittiöstä ja pyykinpesukone. Ne kustansimme tuohon asuntoon ja
nyt voimme kiittää, että papilla ja ruustinnalla on oma koti. Keräyksemme on vielä kesken
mutta luotamme, että Jumalan avulla tämäkin hanke saadaan hyvään päätöksen.
Työ Kemissä jatkuu, me suomalaiset voimme ilahduttaa ystäviämme konkreettisilla vierailuilla, lahjoillamme ja erityisesti esirukouksin. Välitän teille hyvät Kemin seurakunnan työn ystävät ja tukijat lämpimät terveiset koko seurakunnalta! Teidän puolestanne rukoillaan ja teitä ja
työtänne siunataan, ottakaa nämä terveiset sydämellenne.
Edessä on vielä kaksi, tarvittaessa jopa kolme matkaa Kemiin ennen joulua. Marraskuun lopulla käymme valmistelemassa joulumatkaamme ja itse joulumatka toteutetaan sitten puolessa välissä joulukuuta. Espoosta lähtee muuta työmme ystävä mukaan ja he ovat valmistelleet venäjänkielisen nukketeatteriesityksen lapsille. On jännittävä matka. Viemme näillä matkoilla jälleen joulupaketteihin laitettavia lahjoja, sukkia, lapasia, pipoja. Myös jonkin verran
vaatetta on taas toivottu joten tavaraa tulee mukaan täysi lasti. Muistattehan rukouksin matkaamme.
Kaikissa Kemin asioita koskevissa kysymyksissä ja toiveissa toivon, että olette yhteydessä allekirjoittaneeseen. Mielelläni autan ja palvelen yhteisessä työssämme. Kiitos mukana olosta ja
esirukouksistasi, jäädään hyvän Jumalamme haltuun ja suojiin.
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