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Ystäväkirje 6-7/2013 
        

Hyvät ystävät!    
   
Kiitos, että olette olleet  ”hengessä mu-
kana” kuten sanonta kuuluu. Pyysin 
aikaisemmissa kirjeissä rukoustanne 
Karjalan lasten leirien puolesta. Eikä se 
rukousaihe ole vieläkään pois suljettu… 
Vienan Kemin lasten leiri oli siis jo tou-
kokuun alussa. Tosi näppärästi Petros-
koin nuorten tiimi sen pitivätkin. Näin 
ollen 27 lasta sai kansallisella kielellä 
hyvää opetusta. Varsin pian  nuoret 
tulevat uudestaan sinne pitämään lei-
riä. Kiitos Jumalalle heidän innostunei-
suudesta leirien pitoa kohtaan.   
 

 
 
 
 

No, kesäkuun ensimmäisinä päivinä saimme 
Suomesta käsin pikkutiiminä pitää Mujejärven 
kirkolla pienten lasten leiri. Teemana oli luo-
minen ja leirikirkon aiheena Hyvä Paimen. 
Ystävämme Larisa ideoi leirin ohjelmaa ansi-
okkaasti ja Andrei-pappi vieraili  leirillä. Hän 
kertoi Hyvä paimen -aiheesta, jota syvennel-
tiin askarrellen ja  leikkien ulkona. Sää oli hel-
teinen, varjossa jopa 29 astetta! Kyllä pikku 
lampailla tuli läähättävä olo, ja sudellakin taisi 
hiki virrata, vaikka oli puolipukeissaan. Pai-
menellakaan ei ollut paksua viittaa, vain ohut 
harso harteilla, mutta selvittiin siitäkin leiristä. 
Sitten touhukkaana seuraavalla viikolla suun-
nistimme  tutulle Tiksan kirkolle leirin pitoon 

kaikki leiri- ja ruokatavarat mukanamme.  
 
Siellä odotteli pyhäkoulunopettaja  Sura  ja 
teroitteli  tylsiä kyniä sen minkä kerkisi. Kuul-

Hellettä riitti niin pikkulampailla, paimenella kuin 
sisäruokinnassakin olevilla karitsoilla. Susi sattui 
olemaan puiden suojassa kuvan ottohetkellä 

Saarnaja: 3:11 “Kaiken Hän on tehnyt kauniisti 
aikanansa, myös iankaikkisuuden Hän on pannut 
heidän sydämeensä” 
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tuamme jo alustavasti Kuhmossa mennessämme, että Tiiksan kirkon naapurissa oli sytty-
nyt tulipalo, tiedustelimme Suralta, kuinka on asiain laita?  Kiersimme kirkon keittiön taak-
se ja näimme, että ikkunat ovat ainakin rikki ja seinälaudoista oli kuumuuden voimasta ti-
rissyt pihka.  
 
Päättelimme näkemästämme, että viiden metrin 
päässä oleva varastopalo ei ollutkaan alkutie-
doista huolimatta aivan ”normalna”-tilanne  -
varsinkaan kun tuli oli vaurioittanut sähköjohto-
jen eristeitä. Siis pikaisen kriisikokouksen jäl-
keen, lasten ym. turvallisuuden vuoksi, päätim-
me olla aloittamatta seuraavan aamun leiriä! 
Harmillisia, mutta mahdollisia ovat kaikki  esteet 
Venäjälläkin. Leiriä siirrettiin siihen asti kunnes 
”kuhna rapottaa” eli keittiö on kunnossa  ja meille 
löytyy sopiva aika. Rukoillaan jo valmiiksi Tiiksankin lastenlei-
riläisten ja leirien puolesta tulevaisuudessa. 
 
Rukoillaan myös Mujejärven tämän kesän leiriläisten ja tule-
van leirin puolesta, jonka tulevat pitämään Juhannuksen jäl-
keen Kuhmon seurakunnan leiritiimi.  -Niin, Mujejärvelle vie-
mämme kuivat elintarvikkeet odottavat jo siellä uusia leiriläisiä 
siksi, kun Tiiksassa tuli leirinpidollemme edellä kerrotunlainen, 
tulinen este.  Aina kannattaa siis joka tapauksessa rukoilla ja 
rukouksen perään jatkaa jHs. (Jos Herramme suo, niin teem-
me sitä tai tätä…)  
Venäjän lapset ja nuoret ovat kautta aikojen aktiivisia ”lagerilaisia” ja se nykyisin koituu 
sisältönsä puolesta monien seurakuntien alueilla evankeliumin eteenpäin viemisen kana-
vana. Rukoillaan näiden lagereiden puoiesta. Toivoa on… 
 
Hyvää kesän jatkoa toivotellen ja  jutellaan kun tavataan. 
 
 
 

Raili 
 
 

Jordan-joella lämpöä riitti! 

Mujejärven leirillä luo-
misteeman käsittelyä. 

Jumala loi valon, aurin-
gon, kuun ja tähdet, 

eläimet sekä ihmisen - 
miehen ja naisen jne. 


