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Hyvät ystävät!   

 

Terveiset täältä kotoa - lepopaikasta. Elokuu loman jälkeen lähti vauhdikkaasti liikkeelle. 

Ensin sain tehdä matkaa Salon seurakunnan retkiryhmän kanssa. Mukana oli myös 

Pohjanmaan ihmisiä. Tuon matkan mukavat muistot, Solovetskissa ja Paanajärvellä 

käynnit, ja te mukana matkanneet ystävät annoitte sopivasti ripeyttä lomaltapaluuseeni. 

Sydämellinen, suuri KIITOS tästä, kauan valmistelussa olleesta matkasta Salon 

seurakunnan työntekijöille ja tietysti Pohjanmaan Sirpalle, Timolle ja kaikille 

puuhahenkilöille. 

Elokuun toisen viikonlopun tietämillä matkasimme jo kahden Kemin seurakuntalaisen ja 

Keravan talkooryhmän mukana Eestiin. Tallinnasta talkooryhmä kuljetettiin Kõpuun 

lastenleirille ja osa talkooryhmästä auttoi seurakunnan kiinteistön korjauksessa. Kemin 

ystäviä olivat vastassa sukulaiset Pärnusta. Sitten taas muutamien päivien päästä kun 

palasimme samalla laivalla takaisin Tallinnasta, saimme kokea yhteisten Espoon ystävien 

vieraanvaraisuutta.  Suuri KIITOS 

keravalaisille, kõpulaisille, pärnulaisille kuin 

myös espoolaisille Anterolle, Eijalle, Pekalle 

ja Aulille matkasta mennen tullen 

Katajanokan satamaan ja paluumatkalla 

satamasta majapaikkaan sekä Hannulle 

mahdollistuneesta kiertoajelusta Espoossa, 

Helsingissä aina rautatieasemalle asti, josta 

sitten pitkähkö junamatkamme Nurmekseen 

jälleen alkoi.   

Asetuimme muutamiksi päiviksi Valtimon 

kotiimme. Tässä kohti erityisesti teille Kemin 

ystävät, Hilma ja Raisa, suuri KIITOS, kun 

Solovetskissa 

Kõpun lasten leirillä 
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tahdoitte auttaa ja ahersitte joka välissä pihapiirimme marjapensaissa. Sitten oli jo mukava 

ajatella Venäjän puolelle menoa…   

Taas pian köröttelimme Kuhmon ystävien 

kanssa Kemiin.  Paluumatkalla Suomea 

kohti me suomalaiset poikkesimme vielä 

pitämässä seurat Mujejärvellä ja 

Tiiksassa.  Taivaallisen Isämme 

johdatusta koin tälläkin seura- ja ystävien 

vientimatkalla. Sain iloita tämän matkan 

työtoveruudesta ja yhteydestä. Kaikki on 

armoa ja lahjaa taivaalliselta Isältämme. 

Yhteyttä ei koeta väkisin. Sitä ei voida 

ostaa, mutta se syntyy, jos on 

syntyäkseen ja se saadaan lahjana.  

Suuri KIITOS myös teille, Pentti ja Tuula. 

Taivaan Isä palkitkoon vaivannäkönne ja 

apunne. Ps. Antakoon Isämme 

tarpeellisen terveyden seuraaville matkoillenne, olkoon tämä toivotus samalla 

tervetulotoivotuksena yhteisiäkin matkoja ajatellen...  

Uusi matka on jälleen edessä ja uudet tuumat Kemissä. Siksi uusi ”ammattikunta” on taas 

matkalla meidän vanhojen seurassa. Tämän työn kautta on mielenkiintoista tutustua ja 

verkostoitua uusienkin ihmisten kanssa. Katsotaan kuinka sitten taivaallinen Isämme kutoo 

omia kalaverkkojaan 

seurakuntien ja 

seurakuntalaisten 

parhaaksi. - Ja tässä 

”kutomossa” pieneltä 

osaltani saan minäkin iloita 

ja Herran käskystä heitellä 

niitä verkkoja, joilla 

pystytään jatkamaan 

ihmisten kalastusta taivaan  

aarreaittoihin. Niin tällä 

tavalla, toisten apua ja 

kyytejä tarvitsevana, saan 

edelleen ajatella tulevaa 

syksyä ja ”syksykalastusta”.  

Vienan Kemin ystävät marjojen 

puhdistamisessa 

Paanajärven saunan löylyissä 
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Inkerin kirkossa viime sunnuntain aiheena oli puheemme. Saimme lukea Samuelin ja 

profeetta Jeremian kutsusta. Saimme oppia valan tekemisestä ja vannomisesta.  

Jälkikaikuna kuulen vieläkin  ”…vaan olkoon teidän puheenne: ´On, on tahi ei, ei.”   

(Matt.5:37) tai toisaalta ”Katso, minä annan sanani  sinun suuhusi” kuten Jeremialle 

(Jer.1:9). Niinpä on todettava kaiken pienuuden keskellä kuin Samuel: ” Puhu, palvelijasi 

kuulee”.  Ja heti perään on huokaistava: ”Auta, jotta kuulisin”. – Jotta kuulisin tulevanakin 

syksynä, mitä kohtaamani  ihminen todella tarvitsee, millä sanoin voisin lähestyä  ihmistä, 

jolta puuttuu iankaikkisuuden näkökulma elämästä, tai kuinka kuulisin ne Herran antamat 

sanat, joiden avulla  seurakuntalaiset, eri maalaiset, erikieliset jne. tulisivat virvoitetuksi ja 

hoidetuksi.  Jumalan sana on viime kädessä se, joka on kuin virvoittava lähde. Se on 

lähde, josta saamme ilolla ammentaa surun ja ahdistuksenkin keskellä. Jumalan sana on 

vakaa ja se pysyy. 

Tämän haasteen ja tehtävän alla lähden kiittäen syksyyn -13 teidän esirukoustenne 

varassa.  

Raili 

Karjalaista vieraanvaraisuutta Paanajärvellä 
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