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Hyvät ystävät!    
 
 
Helmikuu  pyörähti käyntiin. Nopeasti aika ku-
luu ja me kulumme ajan mukana.  Kiitollisena 
saan ajatella teitä ystävät! Olette eri tilanteissa 
jopa näkymättömällä, mutta samalla konkreet-
tisella tavalla olleet rinnallani näissä Karjalan 
korpioloissa.  
 
Olette auttaneet ja ennen kaikkea muistaneet 
rukouksin työtämme. Ja näin on Herra tähän 
asti auttanut! Kiitos myös teille, monet ystävät, 
jotka olette auttaneet kukin vuorollaan ja milloin 
minkäkin merkkisillä autoillanne. Kaikessa olen 
kokenut Taivaallisen Isän apua ja johdatusta.  
 
Vienan Kemin seurakunnan huolista en tosin 
minäkään ole tietämätön . Seurakunta ei ole 
näyttänyt kasvun merkkejä. Välillä jo ehdimme 
toivoa kansallisen vt. kirkkoherran  löytävän 
tiensä  viimaiseen Pohjolaan, mutta toisin kävi. 
Onneksi seurakunnalla on Olavi ja Eeva Raas-
sina, jotka Segesasta käsin hoitavat seurakun-
nan jumalanpalveluksia ja muita asioita.  
 
Onneksi myös toinen Vienan kansallisista pa-
peista, Andrei Tuhkanen on luvannut pitää ju-
malanpalveluksia Vienan Kemissäkin noin ker-
ran kuukaudessa. Rukoillaan hänellekin siihen 
palvelutehtävään voimia. 
 

Olavi Raassina, Segesan ja Kemin seurakun-

nan hoitaja siunaa Raisa-tulkin kodin. 
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 - Toki vielä Suomesta lisäksi  käy kanssani pappeja, jotka vuorollaan auttavat seurakun-
taa, mutta kansallinen pappi tuo helpotusta venäjänkielisille kuulijoille. - Niin kuin muinoin 
helluntaina, jolloin ihmiset kuulivat puhujien puhuvan kukin omalla kielellään. 
Vienan Kemin seurakunnassa vaihtui seurakuntaneuvoston puheenjohtaja. Vastuun otta-
minen vie tietysti aina samalla voimia, joten rukoillaan uuden puheenjohtajan ja seurakun-
nan asioiden puolesta. On vielä asioita, jotka odottavat hoitamista.   
 

Pessimismi tahtoo välillä vallata 
mielialoja.  Pyhäkoulujen aloitus 
on ”takkuillut”  tämän vuoden 
puolella, mutta onneksi Petros-
koin nuoret olivat päässeet pi-
tämään vuoden  alussa lasten 
leiriä. Su 3.2. saimme sitten ka-
saan pyhäkoululaisia -
kokonaista 8 poikaa!  Jostain 
syystä tytöt eivät olleet mukana, 
mutta pieni kipinä syttyi, että 
jospa pyhäkoulu siitä vielä piris-
tyy. No, seuraavalla kerralla taas 
ei tullut kuin yksi poika. Pidimme 

siis tulkin kanssa tälle yhdelle 
pienen pyhäkouluhetken ja oike-
astaan koin, että tuo yksi oli sillä 

kertaa sitäkin arvokkaampi. Rukouksen kanssa saattelimme pojan kirkolta kotia kohti. 

Kansallinen Andrei-pappi Jumalan sanaa jakamassa. 

Pyhäkouluhetkessä, jossa oli 8 poikaa piirtämässä touhuk-

kaasti perheensä jäseniä. 
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Mielenkiintoista on ajatella, millaisista perheistä ja mistä tilanteista nämä ”ihmeet”  aina 
ilmestyvät kirkolle. Laitoin ensimmäisellä kerralla ennen raamattuhetkeä pojat piirtämään  
omasta perheestään ja niinpä 
kuvia kotijoukoista alkoi syntyä. 
Jonkin lapsen perheeseen kuului 
neljä, toisen perheeseen kuului 
viisi ihmistä jne. Sitten aloitin ker-
toa leskivaimon perheestä, jolla 
oli kaksi poikaa sekä Jumalan 
antamasta avusta –öljyihmeestä 
jne. Katselin ja kuuntelin samalla 
poikia. Tulin siihen tulokseen, 
että valitettavasti monessakaan 
perheessä ei taideta kannustaa 
lapsia sisälle näihin Raamatun 
asioihin. -Sitä suurempi ihme on 
jokainen pyhäkoululapsi joka iki-

nen kerta.  
 
–Niin, suuri ja harvinainen ihme 
on se koti, jotka on siunattu Jeesuksen Kristuksen nimeen.  Niitäkin ihmeitä silloin tällöin 
tapahtuu Vienan Kemissäkin. Puhuttelevaa oli osallistua esim. helmikuussa tulkkimme uu-
den kodin siunaamiseen Olavin, Eevan ja muutaman  muun seurakuntalaisen kanssa. 
Olavi johti siunaamishetkeä, tulkkimme luki Jumalan Sanan kohtia ja kaikki koemme, että 
kotikin voi olla niin kodin asukkaalle kuin vierailijoillekin kuin lepo- ja virkistyspaikka, jossa 
voidaan jakaa Jumalan Sanaa, eikä vain ”tsaijua” tai vahvempiakin liemiä.  Saimmehan 
toki sitten mekin vielä siunaamishetken jälkeen asettua ruokapöydän äärelle ja  Raisan  
kodissa  ateriayhteys oli myös hoitava. Todettakoon tässä yhteydessä, että samanlaista 
ateriayhteyttä olen saanut kokea myös istuessani muissakin niissä kodeissa, jossa joku 
pöydän ääressä oleva aloittaa ateriahetken rukouksella. Koti voidaan todella kokea Juma-
lan lahjaksi ja Jeesus kotiemme Herraksi, joka haluaa olla myös yhteyden luojana. -Vaikka 
ulkoiset olosuhteet olisivatkin karut ja vaatimattomat ja vaikka kaikilla kylillä kännykätkään 
eivät  pelaisi, niin lämmin kristittyjen välinen yhteys on koettavissa silloin tällöin myös mei-
dän matkalaisten virkistykseksi. Rukoilkaa edelleen tämän seurakunnan alueella elävien 
lasten, aikuisten ja asioiden puolesta!! 
 
Kaupungin kuin myös Papinsaaren kylän ilme on muuten siis pysynyt ennallaan. Ainoana, 
ulkoisena valopilkkuna on asuntoni  ikkunan alle rakennettu suomalaistyyppinen talo, mut-
ta vieläkään kukaan ei siinä asu. Olen sitä odottanut. Yksi seurakuntalainen, joka oli ai-
keissa muuttaa asukkaaksi uuteen kotiin, väsyi odottamiseen ja hankki asunnon kaupun-
gista. Kylä vaikuttaa kutistuvan pikku hiljaa, koiriakin on vähemmän kuin 2010 vuoden 
alussa. Vain joku isäntää vailla oleva koiran ruppana koettaa hoitaa minunkin asunnon 
käytävässä koiran virkaansa. Ei paljon ilahduta tuo haiseva turri. - Miehiäkin kuulemma 
kylällä on kuollut paljon, kertovat tutut.  - Ne  ”järkenään”, Selman sanaa lainatakseni, kuo-
levat votkaan! Hm, eipä sekään tieto ilahduta. 
 
-ei siis karvaturrien eikä  lumesta kompuroivien ”votkaturisijoiden”  kohtalot todellakaan ole 
mieltä ylentäviä eikä tulevaisuuden toivoa lisääviä visioita, mutta silti ne molemmat ovat 

“Adin, tva, trii, zetire, piät...tselavek...” kuten piirroksesta 

näkyy. 
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Luojan luomia olentoja! Erona on tietysti se, että tuolla votkan vuoksi kompuroivalla mie-
hellä on lisäksi kuolematon sielu!  
 
Jumalan kuva on tosin 
pahasti turmeltunut, mut-
ta silti itse Jumala on 
rakkaus, joka haluaisi, 
että koiran isännät ja 
emännät kuulisivat muu-
takin kuin kaikenlaisten 
”turriensa” turinoita ja 
tarinoita eli että he saisi-
vat kuulla selvän evan-
keliumin Sanan.  
 
”Niin on Jumala maail-
maa rakastanut, ettei 
yksikään, joka Häneen 
uskoo, hukkuisi vaan 
saisi iankaikkisen elä-
män”  Joh 3:16. 
 
 
 
 
Sitäpä varten juuri mi-
näkin Karjalassa saan kulkea, että voisin edes jollekin lapselle ja aikuiselle välittää tätä 
evankeliumia! Nostan katseeni pessimistisistä tunnelmista raikkaisiin tulevaisuuden toi-
veikkaisiin näkymiin. Jumala antakoon taitoa, voimia, viisautta ja johdatuksensa ihmisten 
luo kertomaan tuoreesti tästä elämää ja toivoa antavasta Sanasta. Rukoilkaa edelleen tätä 
kaikkea minullekin. Ihan oikeasti pyydän tätä.  
Siis tämän kirjeeni jokaiseen kappaleeseen olen kätkenyt samalla teille ainakin muutamiksi 
viikoiksi rukousaiheet. Lisäksi haluan jättää vielä rukousaiheiksi mm. kesän leirit, Muujärvi 
- Tiksa kylien auttamisen ohi kulkiessa, vierailuni täällä Suomen puolella eri seurakunnissa 
jne. Ja ehkä jatkossa saatte kuulla taas jotain uuttakin, mutta se jää aikanaan nähtäväksi 
ja kerrottavaksi. 
 
Kiitollisena taivaan Isälle ja teille ystävät toivottelen hyvää helmikuuta ja paastonai-
kaa! 

 Raili  

 
 
 

Kepan kylän hiljaisella raitilla. Kylällä on kuitenkin muutamia satoja ihmi-

siä ja muutamia pieniä kauppoja, joista myös koiran turreja joka nurkalta 

tulossa ostoksilta tai sitten kerjuureissulta. Minustakin ohi kulkevasta kiin-

nostuivat tai ainakin minun laukuistani.  Ateria tuoksui, mutta harmillisesti 

suljettujen laukkujeni sisältä. Varjelusta, arvaatte ehkä miksi. 

Uinuva Karjalan kylämaisema odotellessani  jatkokyytiä eli tästä paikasta pääsin 10.2. 2013 Antti-

Andrein mukana Suomeen. Kiitos Jumalalle ja Antti -Andreille, että yhteys toimi, vaikka Megafon pu-

helimeni ei. En siis jäänyt kylmähköön säähän paleltumaan, enkä myöskään koirien syötäväksi. Joten 

uusista reissuista sitten taas... 


