Yhteistyössä
Vienan Kemissä
Valtimon seurakunta tukee Elyn Vienan Karjalan työtä. Sain osallistua elokuussa 2018 vierailuihin Kemin
ja Tiiksan seurakuntiin sekä Paanajärven kylään.
Matkalla saimme kutsun myös useisiin koteihin. Vietimme ehtoollishartautta ja jaoimme kuulumisia.
Paluumatkalla Jyskyjärven idyllisessä kylässä saimme
vierailukutsun Margariitta ja Vladimir Vinnichukin kotiin nauttimaan karjalaisesta vieraanvaraisuudesta.
Matkallamme oli henkilöautolastillinen kokeneita Karjalan kävijöitä. Teiden kunto haastoi Vienan kulkijoita, mutta jälleen kerran täytyi todeta, että seurakuntayhteyden ylläpito on tärkeää. Ennestään tuttujen
tai tuntemattomien kohtaaminen rukoillen ja myös
ehtoollispöydässä voimauttaa hengellistä elämää.
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Railin kokoamia ajatuksia elokuun matkasta Mikko-papin ja muiden kanssa
Elokuun matka Vienaan Valtimon vt. kirkkoherran Mikko
Huhtalan ja toisten matkalaisten kanssa oli yhtä antoisa kuin
niin monilla, monilla muillakin
kerroilla! - Ei kulta, ei hopea, ei
ulkonainen loistokkuus tai ylellisyys houkuttele matkalaisia samoille kylille. Muutaman kerran
jälkeen kokemukset voivat jopa
etäännyttää uusien matkojen
suunnittelusta. Mutta me, jotka
siellä olemme käyneet tiheämmin, voimme ollakin pian niin
voimaantuneita vt. kirkkoherran
sanojen mukaisesti, että muutaman viikon päästä on mielessä
uuden matkan suunnittelu. Itse
olen aina tarkistanut matkojeni
motiiveja ja tarkoitusta ja tullut
pohdinnoissani siihen tulokseen,
että niin kauan kun johdatus on
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todennäköistä ja tiedän, että
kenen asialla olen, niin miksikä
en lähtisi. Evankeliumi ja sen
eteenpäin välittäminen antaa
syvimmän tarkoituksen kaikissa
kohtaamisissa. Näin elokuunkin
matkalla. Oli ilo katsella ja kuunnella, kuinka mukanamme ollut
pappi jakoi Sanaa, Herran pyhää
ehtoollista. Myös kohtaamiset
ihmisten kanssa olivat lämpimiä.
Seurakuntalaiset kirkoissa ja
kodeissa jättivät jälleen kerran
mieliinpainuvan jäljen meidän
matkalaisten sydämiin. Yhteinen
usko Jeesukseen Kristukseen
yhdistää ja lisää kohtaamisten
syvyyttä. Nousee kysymys, milloin seuraavan kerran lähdetään
matkalle ja keiden kanssa se
mahdollistuu?

Syyskuun matka pastori Antti Tuhkasen kanssa
Ja mahdollistuihan matka jälleen 21.
syyskuuta. Tällä kertaa matkamme
alkoi varhain aamulla Inkerin pastori
Antti Tuhkasen kanssa, jotta ehtisimme Tiiksaan klo 11 jumalanpalveluksella alkavaan aikuisten virkistyspäivään. Onneksi tulli oli taas meille
armollinen, eikä kauan tarkistanut autoa ja henkilökohtaisia tavaroitamme.
Kiitollisena jatkoimme matkaa ilman
kananmunia ja makkaroita, joita ei
nykyisin kannata kovin paljon mukaan
latjata. Mutta varaeväät sai kuitenkin
olla ja sen turvin pääsimme hyvin perille. Tutut seurakuntalaiset köpötteli-

vät kirkolle ja niin yhteinen päivä saattoi alkaa. Jumalanpalveluksen jälkeen
seurakuntalaiset jäivät leiripäiväänsä,
jonka teemana oli Elämän leipä. Pastori Antti piti opetustuokioita sanoin ja
kuvin teemaan liittyen.
Päivän teemaan liittyi myös suunnittelemani voimistelutuokio. Leiväntekoprosessi käytiin perusteellisesti läpi
liikkuen. Oli siemenen kylväminen, viljan kasvaminen ja elonleikkuu sirpillä,
riihessä puiminen ja jauhojen myllyyn
vienti sekä säkittäminen, varsinainen
leipätaikinan tekeminen ja kuumassa
uunissa paistaminen. Voimisteluohjel-

Mikko Huhtala odottelee kärsivällisesti lossia Paanajärven rannalla.
Lossin odotteluun meni n. 1,5 tuntia.

Raili Mäkitalo pyhäkoulua pitämässä Vienan Kemissä. Kuva Mikko Huhtala

ma vaikutti seurakuntalaisten ilmeistä
päätellen ja työn monivaiheisuudesta
riippumatta kohtalaisen leppoisalta
ja käytettävissä olevien lihasvoimien mukaiselta. Kertasimme voimistelun päätteeksi, mitä Jeesus sanoi
itsestään; ”Minä olen elämän leipä!”
- Askartelutuokiossa teimme taikataikinasta ristin kuivamaan. Jokaisen
käden jälki on viikkojen päästäkin
muistuttamassa Jeesuksen sanoista
ja leiripäivän teemasta. Tyytyväisinä
seurakuntalaiset lähtivät koteihinsa
ja minä Antin kanssa Mujejärvelle.
Yövyin inkeriläisen Martan kodissa,
jossa olen saanut vierailla ensimmäisen kerran v 1993. Niinpä oli mieluista
tavata jälleen ja muistella kaikkea mennyttä. Martan lapsetkin
ovat vanhenneet, vunukat kasvaneet ja vunukan vunukatkin
ovat jo kovaa vauhtia lisäämässä
Martta-mummun sormista laskemista. Eivät taida käsien sormet enää riittää suvun nuorien
laskemiseen. Martta-mummu on
kuitenkin suvun tukipylväs pitämään yllä myös kristillisiä perinteitä. Monien vunukoittensa
puolesta hän haluaa mm. maksaa seurakunnalle kerättävät jäsenmaksut.
La 22.9. jumalanpalveluksen
jälkeen oli sitten jälleen pitkä
matka Lietmajärven kautta Kalevalaan. Pysähdyimme kuitenkin
Lietmajärvellä erääseen kotiin,
jossa Antti pastori piti ehtoollishetken. No, ilman murginaa ei
siitäkään talosta lähdetty. Vieraanvaraisuus on konkreettista.
Kävi ilmi, että olin jo 90-luvun
alkupuoliskolla tutustunut tämän kodin emännän äitiin. Oli
mieluista palata Lyyti-äidin kanssa tehtyihin matkoihin. Lyyti oli
myös inkeriläisiä ja asui eräässä
Lietmajärven kerrostalossa. Vierailusta hänen kodissaan oli siis
kulunut paljon aikaa. Enkä enää
tarkalleen muistanut mikä kerrostalo oli kysymyksessä, mutta
onneksi Lyytin muistin ja niinpä
tuntui heti läheiseltä myös tämän kertaisen kodin Lilja-emäntä. Näin ystävyyssiteitä eri matkoilla luodaan ja lujitetaan.
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Sen jälkeen matka Kalevalaan
sujui uusilla voimilla. Antti kertoi
matkamme aikana, että viikkoa
aikaisemmin tie Kalevalaan oli
ollut erittäin huono! Kalevalassa
tiesivät jotkut kertoa, että edellisenä päivänä se oli edelleen
erittäin huono, mutta me saatoimme Kalevalaan mennessä
todistaa, että tietä oli lauantai-iltapäivään mennessä korjattu!
Kalevalassa vietimme sunnuntaipäivää 23.9. jumalanpalveluksen, leiripäivän ja vanhainkotivierailun
merkeissä.
Vanhainkodissa pastori Antti
jakoi ehtoollisen eräälle seurakuntalaiselle. Toinenkin huoneen asukas Vienan Kemistä sai
myös samalla ehtoollisen. Hetki
oli pyhä ja virkistävä näille vanhuksille. - Enemmän täytyisi olla
aikaa yksittäisiin kohtaamisiin
laajoilla kylillä ja kaupungeissa.
Siinä haastetta ja työkenttää
niille, joille kutsu käy. ”Menkää
ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni; kastamalla ja
opettamalla pitämään kaikki,
mitä minä olen käskenyt teidän
pitää.” Matt 28:18-20
Näissä matkamietteissä Raili
Kuvat Raili Mäkitalo,
ellei toisin mainita.

Jeesus sanoi itsestään; ”Minä olen
elämän leipä!” - Askartelutuokiossa
teimme taikataikinasta ristin kuivamaan. Jokaisen käden jälki on
viikkojen päästäkin muistuttamassa
Jeesuksen sanoista ja leiripäivän
teemasta.
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Pastori Antti Tuhkanen jumalanpalveluksessa
Kalevalan kirkolla.

Tiiksan kirkolla aikuisten
virkistyspäivässä, jonka
teemana oli Elämän
leipä. Päivä alkoi jumalanpalveluksella klo 11.
Päivän teemaan liittyi
myös Railin suunnittelema voimistelutuokio
leiväntekoprosessista.
Lopuksi tehtiin leipätaikina taikataikinasta.
Kuva Antti Tuhkanen

