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Ystäväkirje 10/2014 
 

Hyvät ystävät! 
 
 
Lokakuun alusta lähtien olen saanut kulkea Venäjän puolella kuhmolaisen Lari-
san kanssa yhdessä. Hänethän Ely palkkasi nyt avuksi minulle. En voi kuin kiittää 
taivaallista Isäämme hänen tarkasta johdatuksestaan. Meillä on aika merkittävä 
erityistehtävä aukeamassa nimenomaan Vienan Kemissä, johon tarvitsen to-
della Larisan tulkkaus- ym. apua tulevan talven aikana. Lisäksi Larisa hoitaa kir-
kon musiikkitoimintaa. Taivaan Isä on rikas antaja, niin että emme tarvitse to-
dellakaan mistään murehtia. 
 
Vladimir-pastori on tällä hetkellä vielä opiskelemassa lisäopintojaan, mutta saa-
puu Kemiin marraskuun puolessa välissä. Rukoillaan Kemin oman Vladimir-papin 
ja perheen puolesta, että he kokisivat Kemin omakseen niin, että seurakunta-
työhön Vladimirin sitoutuminen olisi lisäopiskelunkin jälkeen pysyvää. Inkerin 
kirkon monissa seurakunnissa kun taitaa olla vielä pappisvajetta. Ja kun Kemi on 
todella kaukana ”rintamaista”. Kemin seudulla työtä tekevän täytyy olla kutsu-
mustietoinen ja karaistunut ”Vienan tuuliin”. 
 

On joka tapauksessa hienoa, 
että seurakuntalaiset ovat 
valmiita kokoontumaan kir-
kolle silloinkin, kun seura-
kunnan oma pappi ei ole 
paikkakunnalla. Se on osoi-
tus siitä, että Jumalan sana 
on sellaista leipää, joka 
ruokkii ihmisiä ruoan jaka-
jasta riippumatta. Samalla 
saamme Larisan säestyksellä 
opetella uusia virsiä ja lau-
luja. Vienan Kemin vaati-
mattomassa kirkossakin 
voimme sydämestämme 
laulaa: ”On riemu, kun saan 

”Minä kiitän Jumalaani niin 
usein kuin muistan teitä.” 
Fil. 1:3 

“On riemu kun saan tulla...”Larisa Kolehmainen. 
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tulla, sun Herra, temppeliis…” ja kokea seurakunnan keskellä temppelin pyhyyttä. 
 
Lokakuun aikana olin myös Etelä-Suomen kierroksella. Ilo oli tavata ystäviä Keravalla, Salossa ja Elimäki-Ko-
rian suunnalla. Monen käden puristaminen antaa samalla mahdollisuuden nähdä kasvoista kasvoihin lähet-
täjiä, kuulla heidän akuutteja kysymyksiä ja saada tietysti välitöntä palautetta esim. näistä ystäväkirjeistäni. 
Iloni onkin ollut myös kirjeissäni tuoda tuulahdus ”kentältä”, jotta jaksaisitte muistaa rukouksissanne tätä 
piskuista seurakuntaa sen piskuisine työntekijöineen. Kiitollinen olin myös niistä nyssäköistä ja puhuttele-
van kauniista lahjoista, joita on tarkoitus viedä tästä eteenpäin Vienan Kemiin odottamaan joulua. – vaikka 
olin kyllä kuin kuormattu kameli, kun vaihdoin junaa Joensuun asemalla jatkaakseni matkaa Nurmekseen ja 
sieltä kotiin. Kaikki tuli kuitenkin mukanani, onneksi hevosvoimia junassa riitti ja täältä kotoa sitten pikkuhil-
jaa eteenpäin… Siis rukoustukeanne tarvitsemme taas seuraavallekin reissulle ja erityisesti nyt kun Larisan 
kanssa kohtaamme perheiden tavalla tai toisella sairaita lapsia. Rohkeutta, viisautta ja valppautta tarvit-
semme edessä olevan projektin hoitamiseen. 
 
Hyvä oli myös piipahtaa Karstulassa työntekijöiden/hallituksen jäsenten seminaarissa. Hyvä oli havaita, että 
työ jatkuu sen eri muodoissaan eri puolella Suomea. Rukoillaan, että Ely todellakin voisi tulevaisuudessa 
ottaa vastaan niitä haasteita, joihin ei välttämättä tänä aikana kirkkomme taholtakaan pystytä vastaamaan. 
Oli hienoa kuulla niistä visioista ja suunnitelmista, joita Elyn johdolla on tulevaisuudessa. Rukoillaan siis 
myös Elyn toiminnalle, sen johdolle ja uusille työntekijöille viisautta ja rohkeutta toimintaan ja tulevaisuu-
den päätöksiin. 
 
Siunattua lokakuun loppua toivottelee Raili 

 

Vienan kirkolla, kanssamme 
myös Elina ja Hannu Pieta-
rista. 
 
 
Kuvat Raili 


