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Hyvät ystävät!    
       
     
Monet kulkemiset ja kohtaamiset 
 
On hyvä, että siedätte minua kulkijaa. Olen ollut niin paljon liikkeellä, että huhtikuukin  li-
vahtaa kohta ohi. On siis aika hieman kertoilla päällimmäisiä tuntoja ja asioita. Olen käynyt 
Tampereella mm. Elyn juhlilla, Salon seurakunnassa lähetyksen, sukkaprojektin, Israelin ja 
elokuussa tapahtuvan Vienan matkan vuoksi. Tuusulassakin näyttäydyin. Nyt olen siis ko-
tona ja valmistaudun lähtemään Karjalaan useiksi, useiksi päiviksi.  Nämä maininnat liik-
kumisestani teille ystävät vain siksi tiedoksi, että muistaisitte täsmärukouksin  matkojani  ja 
työtäni sekä puolisoani, joka joutuu  katselemaan, milloin olen mihinkin suuntaan menos-
sa. –-Vai olisiko asia niin, että hän saa aivan rauhassa katsella ja myhäillä tyytyväisenä 
kun ei tarvitse  minun vauhdissani enää aina pysyä. Joka tapauksessa huoltojoukkojakin  
tarvitaan. Näen aarteena puolisoni tälläkin ”rintamalla”. 
 
Välillä joku ystävä saattaa kysellä jopa 
huolestuneena, että kuinka itse jaksan 
ja kuinka puoliso  kestää minun   liik-
kuvaa työtäni. Siihen olen totuuden 
mukaisesti saanut sanoa Raamatun 
sanan mukaisesti, että  jaksan kun ”ilo 
Herrassa on meidän väkevyytenne”. 
Tosiasia on myös se, että  tämän työni 
kautta  mukana on monia, jotka rukoi-
levat päivittäin minun ja työmme puo-
lesta. Monissa eri tilanteissa olen koh-
dannut tuttuja tai ennestään tuntemat-
tomia ystäviä, jotka sanovat muista-
vansa rukouksin. Se lämmittää, roh-
kaisee ja puhuttelee. Enhän siis ole 
yksin kulkemassa vailla merkitystä, 
vaan oikeasti kaikella on tarkoituksen-
sa, jotta evankeliumi menisi eteenpäin. 
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Kesäleirit Karjalassa ja Virossa 
 
Leirikauden puolesta pyydän tässä vaiheessa taas rukoustukea, jotta leirien perimmäinen 
tavoite saavutettaisiin. Jumala saakoon olla leiriemme todellinen ”leiri-isäntä”.  Iloitsen sii-
tä, että Hän onkin luvannut olla joka päivä kanssamme Pyhän Henkensä kautta. Jeesus 
elää, niin mekin saamme elää!  
 
Kemin lasten leiri on järjestymässä jo toukokuun alkupuolella. Onneksi saamme sinne 
osaavat lapsityöntekijät eli Petroskoin nuoret tulevat tiiminä leirin pitämiseen. Aion mennä 
sinne itsekin ja olla apuna siinä missä voin.  
 
Mujejärven ja Tiksan leirit pidetään kesäkuussa, joissa kantavana työtoverina on muusikko 
Larisa Kolehmainen.  Hän opiskelee lapsi- ja perhetyön tutkintoa ja saa leireiltämme sa-
malla todistuksen ja arvioinnin  opiskeluansakin varten. Hänen kanssaanhan olemme jo 
parina aikaisempanakin vuotena pitäneet leirejä Venäjän puolella. Iloitsen hänen työtove-
ruudestaan, ammattitaidostaan, osaamisestaan  ja kaikesta siitä, mitä yhdessä teemme 
lasten iloksi ja avuksi leireillä. Siitä huolimatta jo leirisuunnitteluun saamme pyytää johda-
tusta ja sopivia apujoukkoja.  

 
Samoin elokuussa Virossa pidettävä lastenleiri yhdessä Keravan talkoorenkaan kanssa 
tulee olemaan mielenkiintoinen ja eri tahoja yhdistävä kokeilu. Suunnittelu on alullaan ja 
tiivistyy kesän mittaan. Kiitos Keravan seurakunnalle tulevasta taloudellisesta  leiriavus-
tuksesta. Saakoon Keravan seurakunnan ystävyystyö siitä moninkertaisin siunauksen 
muodossa ja toisessa. Pienten alkujen päivää emme saa halveksia. Pienistä puroista voi 
muodostua suuri virta ja pienen pojan eväät riittävät tuhansille Jeesuksen siunaamina!  
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Vierailuryhmät Vienassa 
 
Kemissä ja muualla Vienan alueella vierailevat ryhmät ovat piristävä asia paikkakuntien 
ihmisille, mutta seurakunnan inkeriläistulkeille joskus hyvin työn täyteinen aika. Heitän siis 
toiveen meille tulkkipalveluja käyttäville, että kantaisimme myös paikallisia tulkkeja rukouk-
sin ennen  menoamme  ja siellä ollessakin. Tulkin työ ei liene aivan helppoa, kun ajatte-
lemme esim. sitä kuinka eri murteilla puhuvia meissä suomalaisissakin on. 
 
- No, Jos taas  yritämme 
puhua kirjakieltä, niin se-
kään ei välttämättä helpo-
ta inkeriläisen tulkin työtä.  
Siis rukoillaan ja toivotaan, 
että kansalliset työntekijät 
saisivat kutsun seurakun-
tatyöhön. Heidän itsensä 
suusta kuultu sana tulee 
suorilla ymmärretyksi, 
vaikka kaikissa tapauksis-
sa Jumala on viime kä-
dessä persoona, joka pu-
huu sydämille ja tekee 
oman Sanansa eläväksi.  
 
 
 

- Joka tapauksessa  meiltä kuitenkin kysytään viisautta, että sanoako rautaista tikkua 
rautanaulaksi vai pitäisikö pohtia, että ” mitä tuosta nyt viäntää, eikö sitä voi sannoo 
suoraan, että  ”raatnaalahan ”  tuo rautatikun ”ruikula” on?” -Tässä siis yksi rauta-
naula  ”ystävyyden talon”  rakentajille.  Rukoile, rukoile ja taas rukoile kaikkien 
eteen tulevien tilanteiden, kohtaamisten ja matkojen yhteydessä sekä ennen  ja jäl-
keen käytössämme olevien tulkkien puolesta, että he jaksaisivat meidän kanssam-
me ”malttaa” eli ymmärtää. 

 
Rukoillaan samalla kaikille, Vienassa 
vierailijoille sydämistä nousevaa 
huomaavaisuutta ja Jumalan sanan 
mukaista rakkautta paikkakuntien 
ihmisiä kohtaan. - ”Harose  daroga ja 
”mängöä Jumalan kera” on tuttu toi-
votus Vienassa tulevanakin kesänä  
meille kaikenlaisille kulkijoille ja eri 
murteilla mongertaville  matkailijoille. 
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Lauletaan yhdessä laulutilaisuudet 
 
Karjalan matkojeni lomassa on tarkoitus järjestää Valtimolla, Rautavaaralla, Nurmeksessa 
sekä mahdollisuuksien mukaan myös Kuhmossa toisten apuna ja toisia apuun kutsuen 
Lauletaan yhdessä –tilaisuuksia  sekä muutama Samovaarin äärellä-tilaisuus. Hyvänä 
apuna näissä tilaisuuksissa   on edelleen muusikko Larisamme Kuhmosta sekä tietysti eri 
seurakuntiemme edustajat. Joku taas voi olla mukanani järjestämässä ja valmistelemassa 
näitäkin tilaisuuksia rukouksin ja muutenkin tukien. Ei sekään yhtään vähempiarvoinen 
asia. Jatkakaa…  
 
Loppuarviointi  
 
Jo  takana päin olevista matkoista ja juhlista jälkiarviointina ja näkyvänä rohkaisuna teille-
kin hyvät ystävät voin antaa ääneen lausutut sanat kuin muinoin ”Ebeb Eser” eli  ”Avun 
kiven” pystyttämisen yhteydessä 1. Samuelin kirjan 7; 12 jakeesta; ”Tähän asti on Herra 
meitä auttanut!” Siis …”Kiitetty olkoon Herran nimi.”Job 1;21 

Raili 
 

Jordan-joella lämpöä riitti! 


