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Ystäväkirje 2/2015 
 

Hyvät ystävät! 
 
Hyvin ollaan vauhdissa, sillä helmikuun yhä kirkkaammat talvipäivät piristävät päiväämme. Vienan Kemissä 
elämän arki hieman huolettaa. Hinnat nousevat selvästi, lämmityskulut yllättävät yhden ja toisenkin. Uuti-
set sinkoilevat jo kirkkoon tulijoiltakin. No, onneksi on opittu myös sana ”tiha, tiha” eli ”hiljaa, hiljaa” ja niin 
ääneen lausutut uutiset saavat väistyä jumalanpalveluksen alkuvirren sävelmien tieltä. Saadaan rauha aina-
kin jumalanpalveluksen ajaksi. Kuitenkin kirkon jälkeen kahvikeskusteluissa saattaa kuulla huokauksen: ”Mi-
tähän täst´ tulloo?” - Toisaalta, huoli havahduttaa yhden ja toisen myös yhä uudelleen rukoukseen. 
Rukousta tarvitaan henkilökohtaisen elämän puolesta, maailman tilanteen vuoksi ja ennen kaikkea lähellä 
ja kaukana elävien ihmisten puolesta, jotta evankeliumin sana saisi tavoittaa niin huolestuneet huokailijat 
kuin tietämättömät kanssamatkaajat tässä maailman ajassa. Tulevaisuus on kuitenkin Jumalamme tiedossa. 
Saamme siis turvallisesti kääntyä kaikissa asioissamme hyvän Jumalamme puoleen Jeesuksen sovitustyön 
tähden. 
 
Takana on taas matka Suomesta Segesaan ja sitten matka Segesasta junalla Kemiin. Matkani aikana ajatuk-
sissani hieman ”kuivaharjoittelin” hyppäystä korkeasta junasta, josko taas kuin joskus aiemmin vaunu jääkin 
kauas asemalaiturista ja kun mukana piti raahata noita laukkuja ja ”sumkia”. Kuitenkin junasta lähtiessä 
eräs, vastapäätä istunut nainen huolehti ja mobilisoi käytävän toisella puolella istuvan nuoren miehen nos-
tamaan raskaimman laukkuni ulos. Ja kun ovet avattiin, huomasin, että tällä kertaa vaunu nro 4 lipui aivan 
laiturin kohdalle. 
 
Lähdin sitten asemarakennuksen takaa kiertämään aseman aukiolle, jossa 
matkustajia odottelivat taksit, yksityiset autot ja olipa siellä tuttu Kalevalaan 
lähtevä mikrobussikin ja tuttu kuljettaja. Hän tervehti tuttavallisesti ja kyseli 
venäjäksi matkani suuntaa. Sain soperrettua, että ”Rabotselle” olen me-
nossa ja Segesasta “поезд`illa” tulossa. Silloin hän ymmärsi ja alkoi viitti-
löidä minua asemalla seisovaan bussiin, tullen itsekin keskustelemaan bussi-
kuskin kanssa. Itsekseni vielä mietin; otanko taksin? Ei, en ota päätin, - ei in-
nostanut tällä kertaa sekään kyyti. Oli niin ”skolska” – liukasta ja kun tak-
seista on jo kokemus, että ajavat kuin… Turvallisuuteni vuoksi lähdin bussin 
ovea kohti. 
 
- No, sehän olisikin ollut liian helppoa, jos heti olisin saanut tavaroineni raa-
hautua bussin sisälle. Kuljettaja istui bussin sisällä, mutta kun hänellä sattui 
olemaan juuri puolen tunnin ruokatauko, niin ovet eivät auenneet minulle 
vaan minua viittilöitiin ja pyydettiin kävelemään Kemin pääkatua, asemaa lä-
hinnä olevalle bussipysäkille odottamaan. Mikrobussin kuljettaja pyöräytti 

Sillä niin kuin sade ja lumi, 
joka taivaasta tulee, ei 
sinne palaja, vaan kostut-
taa maan, tekee sen he-
delmälliseksi ja kasva-
vaksi, antaa kylväjälle sie-
menen ja syöjälle leivän, 
niin on myös minun sa-
nani, joka minun suustani 
lähtee: ei se minun tyköni 
tyhjänä palaja, vaan tekee 
sen, mikä minulle otollista 
on, ja saa menestymään 
sen, mitä varten minä sen 
lähetin. Jes. 55:10-11 
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vielä sormellaan pölyisen auton kylkeen bussin lähtöajan ja bussikuskin ruokailuajan päättymisen. Muistin-
han toki jo vuosien takaa, että kaikki muu pysähtyy tärkeän ruokatauon ajaksi tässä valtakunnassa. Lähdin 
siis kiltisti kuin ankka raskaiden kantamusteni kanssa kohti ensimmäistä bussipysäkkiä… Mielessäni oli pieni 
huoli, että kuinka nostan sitten kiireessä puoliliikkuvaan autoon erityisesti matkalaukkuni, joka painoi kuin 
kivi. Onneksi pysäkille kerääntyi muitakin ”Rabotselle” eli Papinsaarelle lähtijöitä. Eräs tutun näköinen nai-
nen alkoi viritellä keskustelua ja tietysti venäjäksi. – ”Mitä Suomeen kuuluu?” Siihen kysymykseen oli 
helppo vastata, että ”normalna”. Sitten naisen taholta puhe vain jatkui ja nopeutui. Siltä ainakin minusta 
kuulosti. Väliin koitin pysäytellä naisen ”puhegramofonia” ”Ja ne ponila”-lauseella, sillä en ymmärtänyt pal-
joakaan kuten eräässä laulussakin todetaan. No, nainen ei näyttänyt välittävän jarrutteluistani, vaan yritti 
opettaa minua kuuntelemaan. Ja niin siinä sitten kävi, että yks kaks ymmärsin, että kaloja olisi myytävänä. 
Olivatko ne vielä Valkeassa Meressä vai naisen kotona, siitä en saanut selvää, mutta joka tapauksessa ”Bela-
jamoren” kaloja ne tuntuivat olevan. Kalakilo maksoi 140 ruplaa tai jotakin sinne päin. Kaloilla oli pituutta 
10-15 senttiä, sen minkä liikkuvista ”sormimitoista” sain selvän. En kuitenkaan innostunut bussipysäkkikau-
poista. 
 
Kun bussia ei vieläkään näkynyt, niin jatkoin omaa ”kuivaharjoitteluani” ja bongasin mahdollisen auttajan. – 
Ajatukseni pyörivät raskaan laukkuni nostamisessa. - Jaaha, eräs kookas mies seisoi myös odottamassa ja 
kun bussi vihdoin tuli, pyysin reippaasti apua tältä mieheltä. Mies nosti matkalaukkuni. Itse nousin miehen 
perässä ketterästi pienempien laukkujeni kanssa ja istahdin takaoven vieressä olevalle sivupenkille. Bussi 
nytkähti liikkeelle, pysähtyen välillä ottamaan uusia matkustajia. Käytävälläkin heitä lopulta seisoi. Muuta-
mia seurakuntalaisiakin nousi bussiin. Viereeni kiepsahti Aino, seurakuntalainen, ja muutaman metrin 

päässä istui toinen seurakuntalaisemme. Hymy oli 
näillä tutuilla herkässä, kun näin pian tulin takaisin Ra-
botselle ja vasta viime sunnuntaina täytyi vielä seuraa-
van, tarkan tulopäiväni kohdalle laittaa kysymysmerkki, 
sillä ei ollut kyytiä tiedossa. 
 
Matkalla, jonka tein tällä kertaa yksin, oli Jumalamme 
huolenpito ilmeinen. Sellaiset kuin ovat päivät, sellaiset 
ovat voimatkin tai toisin päin. Vrt. 5 Moos 33:25. Siis 
myös ”Älkää murehtiko mistään…” (vrt. Joh 14.´ 1-) 
osoittautui aiheelliseksi kehotukseksi, kun inhimillisenä 
ihmisenä ”kuivaharjoittelin” eli hätäilin asioita mieles-
säni, vaikka lopulta ei niin käynytkään. Toisaalta huo-
lekkaat ajatukseni taisivat olla samalla taivaan Isälle 
esitettyjä pyyntöjä. Niin monet kerrat on taivaan Isä 
huolehtinut myös minun arkisista kysymyksistä mat-
koilla, kotona, työssä jne. Kiitos Jumalalle, että Hänen 
sanansa ja lupauksensa on edelleen totta! ”Minä joh-
datan teitä, kun te kuljette rukoillen!” Jer. 31:9. Johda-
tusta tarvitaan edelleen. 
Muistakaa Vladimir-pastoria, joka on vielä tämän kuu-
kauden opiskelemassa Keltossa, rukoilkaa hänen ter-
veytensä puolesta, Olga-vaimon työn saannin puolesta 
ja kaikkien seurakuntalaisten puolesta täällä Kemissä, 
Segesassa ja kaikkialla Inkerin kirkon seurakunnissa ja 
muistakaa rukouksissanne työtekijöitä seurakunnissa 
ja minuakin laukkuineni, nyssäköineni ”suda i tuda” eli 
edestakaisin kulkiessani. - On aika kylvää ja on aika lei-
kata! (vrt. Saarnaaja 3: 1-2) Elämä Venäjälläkin voi 
muuttua.     Raili 

Jeesus sanoo: “Älköön teidän sydämenne olko levo-
ton, uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun”, 
Joh.14:1. Minun on sanottava monesti “Ja ne ponila!” 
Kuvan pieni poika sanoo innoissaan: "Ja ponila!” – ja 
taivaan Isän lapsina yhteys kuitenkin syntyy. Olemme 
molemmat Jumalan huolenpidon kohteena! 


