Ystäväkirje. Syksy 2017
”Olkaa siis viisaita kuin käärmeet
ja viattomia kuin kyyhkyset”.
(Matt.10:16)
Hyvää syksyn alkua,
rakas Vienan työn ystävä!

Kesä jäi taakse. On mukava katsoa syksyaikana sen valokuvat ja muistella sen tapahtumat. Paljon
muutoksia on tuonut uusi Venäjän politiikka seurakuntiemme elämään. Matka seurakuntiin kävi vaikeaksi
suomalaisille ja esteeksi tuli hengellisen työn viisumin vaatimus yhteistyötä varten. Ongelmat alkoivat
maaliskuussa. Silloin sakotettiin useita ystäviä, jotka tulivat Mujejärven seurakuntaan Vienan työn 25
vuotisjuhlaan. Ei auttanut silloin turisti-, bisnes- eikä kultuuri-viisumi, vaikka suomalaiset olivat vain
juhlavieraina. Hengellisen työn viisumin hankinta on monimutkanen ja täynnä byrokratiaa. Se tehdään
Inkerin Kirkon piispan kautta. Kuitenkin pastori Olavi Raassina (ent.Segezan ja Kemin kirkkoherra) ja
ELY:n edustaja pastori Antero Rasilanen saivat sen matkojaan varten. Heillä on oikeus käydä Tiksassa ja
Mujejärvellä ja auttaa minua siellä joskus. Kuitenkin Raamattu sanoo: ”Tehkää suunnitelma! Se raukeaa.
Neuvotelkaa! Ei se hyödytä. Meidän kanssamme on Jumala!” (Jes.8:10).
Ja vaikka suomalaisille on vaikea tulla, kuitenkin lastenleirit onnistuivat kaikkialla paitsi Mujejärven
kylällä. Siellä on kiinteistön ongelma. Seurakunnan täytyy olla valmis lähtemään heti vuokratiloista pois,
kun sitä vaaditaan.
Paljon iloa toivat Tiksan kylän lapsille ja nuorille
suomalaiset ”Gospel Riders”:n motoristit, jotka tulivat
sinne kesäkuun alussa. Paikallinen lomakylä antoi
heille tilaa yöksi ja tapahtumasta tehtiin FSB:n
tarkastajien silmissä ”kultuurimatka” eli kävimme
katsomassa paikallisiä nähtävyyksiä. Kiitos veljet ja
tulkaa vielä!
Samalla tavalla kävi myös silloin kun Tiksaan
tulivat Yli-Kiiminkiläiset pitämään lastenleiriä.
Lomakylä taas oli virallisena matkan aiheena. Kaikki
meni hyvin ja tarkastajilla ei ollut mitään kysymyksiä.
Kaikki tavarat leiria varten ostettiin paikallisista
kaupoista, ettei olisi kysymyksiä tullin tarkastuksessa.
Tuo oli korkea riski, mutta Taivaan Isämme on
auttanut.
Kuusamon ystävät eivät tulleet Kalevalan lastenleirille. Ystävät olivat valmiina niinkuin aina ja varoja
oli koottu mutta Kalevalassakin ulkoministeriön ihmiset alkoivat tarkistaa ulkomaalaisten viisumit.
Kalevalan seurakunnan johtaja Ivan Malikin otti yhteyttä Inkerin Kirkon lapsi-nuorisokomiteaan ja sieltä asti
tuli porukka. Kokkina oli mies Pietarin ravintolasta! Teemana oli ”Jumalan sota-aseet”. Leiri oli onnistunut
ja kuusamolaiset auttoivat paljon rahallisella avustuksella. Lapsia oli vähemmän kuin ennen – 40 henkeä.

”Suomalainen leiri olisi mieluinen” – joku sanoi, mutta lapset olivat kiitollisia ja kutsuivat Piterin nuoria
tulemaan ensi vuonna.
Kesällä maalasimme Kalevalan kirkkon aidan Ivanin
kanssa. Kesä oli kuitenkin märkä ja eikä ollut sopiva
ulkotyölle.
Talvella ja keväällä yritin sovittaa vuokrakysymyksen
katolisen seurakunnan kanssa Kostamuksessa, missä on oma
katolinen kirkko. Katolinen piispa ei hyväksynyt tätä ideaa,
mutta meille syntyivät hyvät suhteet pastori Mihailin kanssa,
joka asuu Petroskoissa ja käy Kostamuksessa kuukausittain.
Mihail säälii meitä ja antoi lahjaksi Tiksan kirkolle saarnatuolin
ja altaripöydän ja erivärisiä stoolia minun työlle. Mukava
tunnustaa että Jeesuksen Sana yhdistää niitä joiden välissä oli
riitoja 500 vuotta sitten.
Aikuisille pidettiin virkistyspäiviä syksyn puolella. Rohkea Raili Mäkitalo auttoi minua Tiksassa ja
Kalevalassa, missä viisumien tarkastus ei ole niin kovaa kuin Mujejärvellä. Kulttuuriviisumilla Raili oli
kuitenkin vieraana tuttaviensa luona virallisesti. Virkistys päivän teemana oli ”Luomakunta kiittää Jumalaa”.
Mujejärven, Tiksan ja Kalevalan seurakuntalaiset tiesivät mitä Raamattussa puhutaan luonnosta, kristillisestä
symboliikasta, missä on eläimiä ja kasveja. Käsityönä oli orjanlaakerin oksa, Jeesuksen kärsimyksien
symboli ja tunnettu Joulukoriste. Lisäksi puhuimme lääkekasveista.
Syksyaika tuo murhetta. Linnut lähtevät
etelään ja metsät tulevat kylmäksi ja hiljaiksi.
Venäjän viranomaiset tulevat takaisin työhön
lomalta etelästä ja alkavat toimia... Lokakuussa on
tuomioistuimen kokous Petroskoissa, silloin
päätetään vapauttaa Mujejärven seurakunnan
toimitilat lastenkodissa. Tuomioon on tulossa
Inkerin Kirkon edustajia. Kaikki on Herran
voimassa, mutta meillä ei ole vielä sopivaa tilaa
minne mennä. Rukoilkaa, veljet ja sisaret että se
löytyisi tai meille annettaisiin aikaa olla vielä
nykyisessä.
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Swift-tunnus OKOYFIHH
Viitenumerot:
Työntekijöin palkaukseen
Lapsi-nuorisotyön tukeminen
Musiikkityön tukeminen
Diakoniatyön tukeminen (mm.joulukeräys)
Tärkeä ajankohtainen kohde

1025
3010
4080
5270
6350

