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Ystäväkirje 8/2014 
 

Hyvät ystävät! 
 

Kesä alkaa olla lopuillaan, samoin ke-
sälomani on takapäin. Kiitollisin mielin 
olen saanut aloitella töitäni. Mieliin 
painuva oli lomani jälkeen ensimmäi-
sen työpäiväni matka Pyhtäälle Leilan 
ja Askon suvun perinteisiin kesämökki-
pihaseuroihin. Sinne oli kokoontunut 
suvun lapsia, aikuisia ja muita kyläläi-
siä, kuten aiempinakin vuosina. Ih-
meellinen siunaus liittyy myös perin-
teisiin. Lapset eivät näyttäneet kiu-
saantuneilta eivätkä karttaneet aikuis-
ten pitämiä seuroja, ei myöskään ai-
kuiset olleet vaivautuneita lasten ää-
nistä ja pyörimisistä. Eihän toki, sillä 
ohjelma oli ajateltu kaikenikäisille, 
osaamista ja ohjelmaa tuli suvun kai-

kenikäisiltä. Rakkaus ja lämpö heijastui kaikessa. Ajattelin itsekseni, että tätä perinnettä voisi herä-
tellä yhden ja toisen suvun kesken Suomen suloisessa suvessa. - Vähitellen pienestä väkimäärästä 
saattaisi kasvaa jopa 90 henkilöön nouseva joukko, kuten näissä kesäseuroissa oli läsnä. Kiitos vielä 
teille, Leila ja Asko! 
 
Seuraavalla viikolla olikin sitten vuorossa Venäjälle suuntautunut ryhmämatka. Pohjanmaalta pon-
teva joukko Sirpan ja Timon johdolla matkasi päivän Kiteen seurakuntakodille. Siellä liityin jouk-
koon ja lauluseurojen jälkeen lähdimme seurakunnan leirikeskukseen Pyhäjärven rannalle yöksi. 
Illalla viimeisten joukossa asetuin lyhyeksi yöksi omaan huoneeseeni. Lämmin ilta hämärtyi niin, 
että huikaiseva kuunsilta heijastui veden pintaan. Yritin ottaa kuvaakin tuosta näkymästä, mutta 
enemmän taisi kuvapintaa jäädä sieluni maisemaan. Ihmeellinen Luojan luoma luonto ja kuinka 
puhutteleva se onkaan eri vuoden aikoina. Kaiken aikaa se kertoo Luojastamme, taivaan ja maan 
Herrasta! 
 

Askon ja Leilan kesämökkiseuroissa Pyhtäällä. Kuva Raili 
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- Matkalaisista en tuntenut kuin muutamia, mutta luotta-
vaisin mielin aamulla suuntasimme kohti Värtsilän rajaa. 
Rajalle asti mukaamme lähti myös Pirisen Heikki, joka erit-
täin ansiokkaasti kertoili sotahistoriaa niiltä kulmilta. Lä-
hestyimme Venäjän tullia ja lähetimme viimeiset huokauk-
set ylöspäin, että rajamuodollisuudet sujuisivat normaa-
lissa järjestyksessä. Mukanamme oli onneksi venäjää pu-
huva tulkki, Irma. Välissä, jossa emme me matkaajat huo-
mioineetkaan, Irma asioi milloin tulliselvitysosastolla ja 
tietysti autoa tarkastettaessa, esittäen ryhmän puolesta, 
mitä kaikkea automme alla on ja varsinkin mitä siellä mis-
sään tapauksessa ei ole. Ja niin rajan ylitys sujuikin suu-
resta ryhmästä huolimatta todella kivuttomasti – kuin 
unelma. Kiitos siitä Irmalle, mutta ennen kaikkea niille, 
jotka jo ennen matkaa rukoilivat ylityksen puolesta. Se 
kannatti! 
 
Niin pääsimme mutkaista tietä pitkin jatkamaan Aunuksen 
kirkolle ruokailemaan. Igor-papin pitämän kirkon ja seura-
kunnan esittelyn jälkeen matkamme jatkui Petroskoin kir-
kolle, jossa taas meitä odotettiin. Seuraavana aamuna oli 
tarve käydä ostoksilla, mutta onneksi aamulla khra Aleksei 
ennätti pitää aamuhartauden, joka suhteutti hengelliset ja 
materiaaliset tarpeemme oikeaan balans-
siin. Sitten matkamme jatkui kartalla ”ylös-
päin” eli Murmanskin tietä Kontupogan kir-
kon päiväkahveilta Segesaan ev.lut. kirkolle, 
jossa koko ryhmälle oli varattu maittava 
ateria. Ruokailun jälkeen seurakunnan khra, 
Olavi ja kanttorina sekä samalla monitoimi-
naisena toimiva Eeva järjestivät pienen 
laulu- ja kirkkohetken. Ryhmälle oli puhut-
televaa kuulla ja nähdä seurakuntien oloista 
Karjalassa. Mutta matkan oli jatkuttava. 
Seuraavaksi suunta kartalla oli vain ”ylös-
päin” kuin nokikolarilla, ”yhä ylös yrittää, 
katolle hän kiipeää…” laulun tavoin. lllan 
hämärtyessä saavuimme Kemiin Kuzovan 
hotellille. Sielläpä kysyttiinkin väsyneiden mat-
kalaisten hermoja ja matkanjohtajien pitkämie-
lisyyttä. Tuloselvittely kesti kauan, hintojen 
muuttuminen ja yhteisymmärrykseen pääseminen vielä kauemmin. Huoneet ovat tässä hotellissa 
toisessa kerroksessa natisevien, pimeiden portaiden takana. No, onneksi kaikki pääsivät ylös asti, 
mutta kaikille ei heti löytynyt huoneita! Avaimet oli kyllä numeroitu, mutta kaikissa huoneissa ei 
ollut numeroita. No, onneksi loppujen lopuksi kaikille löytyi numeroiduista ja numeroimattomista 
huoneista vuode, jossa aamuun asti oli hyvä köllötellä. Hyvä niin, sillä edessä oli aikainen herätys. 

Kontupogan kirkon portailla vastassa olivat Ok-
sana Duba (Inkerin kirkon tiedottaja) sekä khra 
Vadim Lysenko. Irma-tulkki kuvassa keskellä. 
Kuva Raili 

Eeva kanttori, kokki jne. sekä khra Olavi Raassina olivat Sege-
sassa murginan kanssa vastassa. Kuva Raili 
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Sirpa ja minä saimme kyydin vielä Papinsaarelle. Siellä meillä oli ennen nukkumaan menoa seuraa-
van aamun Solovetskin reissun valmistelut. Nukkumaan taisimme suoriutua noin puoli neljän aikoi-
hin aamuyöstä. Nitsivoo, pääasia, että ryhmämme jo silloin nukkui. 
 

Solovetskin aamu koitti taas kauniina ja väki kokoon-
tui rantaan Metell-laivan ja laiturin kulmille. Helpo-
tus, kun porukat mahtuivat laivaan, paitsi minulle ei 
riittänyt paikkaa. Kiitollisena vilkutin lähtijöille ja läh-
din päivän tehtäviin. Loman jälkeen oli ilo tavata Gali-
naa, toista Galinaa ja Selmaa, jonka jalat ovat nyt 
kieltäytyneet ”rabottamasta”. Kun kerroin Selmalle 
siitä, että en saanut laivalippua, niin Selma totesi tyy-
tyväisenä, että ”Jumala oli minun puolellani, pääsit 
siten minua katsomaan!” Ja näinhän minäkin sen joh-
datuksena otin ja sain varmasti Solovetskipäivän ver-
ran siunausta maissakin. Tarpeellista oli pitää myös 

palaveri Raisan kanssa. – Sitä paitsi olenhan jo muutamia kertoja Solovetskissä käynyt. Aikaa oli 
kaiken kaikkiaan vain rajatusti. Seuraavana päivänä varauduimme jumalanpalvelukseen, jonka toi-
mitti Vladimir-pastori. Jumalanpalvelus oli muilta osin venäjänkielinen paitsi raamatunkohdat luin 
suomeksi koko seurakunnalle. Luulen, että ryhmälle oli omalla tavallaan Vienan Kemin kirkon ju-
malanpalvelus vahva kokemus. Palautetta siitä kantautui heti ja aina Vladimir-pastorille asti. Ennen 
kaikkea Vladimir-pastori tarvitsee esirukoustukea ja käytännön ohjausta työssään. Hänellä kansalli-
sena pappina on joka tapauksessa parhaat edellytykset toimia oman kansansa keskellä! 
 

Jumalanpalveluksen jälkeen lähdimme Vanhalle Paa-
najärvelle yöksi perhemajoitukseen, jonne kuljettiin 
huonohkon bussitaipaleen jälkeen Riston veneillä. 
Joen ylitykseen käytettävästä lossista kun oli juuri kat-
kennut sinkkivaijeri. Osa ryhmästä sai kyydin suoraan 
joen poikki, josta reilun kahden kilometrin matka tait-
tui jalkaisin, osittain lankkusiltaa pitkin vanhan kylän 
puolelle. Osa ryhmästä sai kyydin pitkin jokea vanhan 
kylän rantaan saakka. Isäntäperheet olivat Vienon ja 
Riston portilla vastassa vieraitaan. Iltamurginat oli val-
mistettu ja kylyt lämmitetty. Mikäpä olikaan ollessa 
karjalan pienessä kylässä. Seuraavana aamuna perhe-
majoituksen jälkeen lähdimme Kalevalan kirkolle, 
jossa Sirpan ja Timon ”keittiöstä” eli auton alta löytyi 
vielä syömistä yllin kyllin. Ja taas menoksi kohti Vuok-
kiniemeä. Kyläkaupasta tehtiin viimeiset ostokset ja 
matkan oli jatkuttava Kostamusta ja rajaa kohti. 
Ryhmä joutui yöpymään ennen kotiseutujaan vielä 
Haikolassa ma-ti välisen yön, Nurmeksessa. Minä er-
kaannuin ryhmästä Porokylässä, tietäen, että kohta 
olen matkalla kohti ”uusia seikkailuja”. Lähdinkin heti 

Metell-laiva lähdössä Solovetskin saarelle. 
Kuva Raili 

Yöksi Paanajärvelle perhemajoitukseen. Osa ryh-
mästä sai kyydin suoraan joen poikki, josta rei-
lun kahden kilometrin matka taittui jalkaisin, 
osittain lankkusiltaa pitkin vanhan kylän puo-
lelle. Kuva Raili 
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saman viikon torstaina Karin, Terhon ja Kirstin kanssa 
liikenteeseen. Kirsti jäi kyydistämme sukuloimaan jo 
Kostamuksessa ja oli käynyt Omeliassa sekä Repo-
lassa. Me toiset liukkaasti jatkoimme matkaamme, 
vaikka onneksi liukasta ei ollutkaan. Kemin kirkolla 
Kari ja Terho korjasivat muutamia ikkunoita ja Terho 
ehti nuohota vielä kirkon savupiiputkin. Jumalanpal-
veluksen jälkeen lähdimme sitten paluumatkalle. Nyt 
olen siis Suomessa ja hät`hätää ehdin laskea 
rupla/eurokassan ja kirjoittaa ystäväkirjettä ja taas 
kohti itää. Vauhtia otetaan tällä tulevalla viikolla An-
teron kanssa kiertäen Vienaan Pietarin kautta. Ei sen-
tään huvikseen, vaikka onkin ilo tehdä työtä, vaan 
asioiden vuoksi. - Mukaamme lähtee Pietariin asti 
myös Timo ja Eeva. Mukava tavata heitäkin. Keltossa 
yövymme ja tapaamme kai piispankin jne. Tämä seik-
kaperäinen elokuun matkakertomus tulee kirjeeseeni 
siksi, että rukousta tarvitaan joka välissä ja myös tule-
van syksyn kyytien ja kyytimiestenkin puolesta, jotta 
tarve ja kysyntä kohtaisivat taas yhtä hyvin kuin tä-

hänkin asti. Kalenterin tarkempi täyttö on vielä kesken syksyn osalta, mutta kuukauden päästä tie-
detään siitäkin jo enemmän… 
 
Erityiseksi rukousaiheeksi jätän siis tällä kertaa syksyn työni ja suunnitelmat, Vladimir-papin ja 
koko pienen Kemin seurakunnan sekä itseni ja perheeni, jotta voisimme kulkea Jumalan johdatuk-
sessa niin työssä kuin levossa. 
 
”Minulla on suunnitelmat teitä varten, sanoo Herra. minun ajatukseni ovat rau-

han eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” 

Jer. 29:11 

 
Rakkaat ystävät, näillä sa-
noilla rohkaisen itseäni ja 
teitä sekä kiitän esirukous- 
ym. kaikenlaisesta tuesta ja 
yhteistyöstä! Raili 

Moninainen on myös kuljettajien työnkuva – mil-
loin seurakuntalaisia kyyditsemässä, vettä hake-
massa, milloin ikkunoita korjaamassa, joskus sa-
vupiippuja rappaamassa ja nuohoamassa, Ke-
min kirkolla käydessä. Kuva Raili 


