”Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat”Ps.126.
Hyvää syksyä, Vienan työn ystävä.
Meidän seurakunnat kiittävät Jumalaa, että Hän, sinun apusi kautta, on auttanut
viettämään kesää ja kaikki kesäleirit, jumalanpalvelukset, juhlat ja tapahtumat.
Kesällä tuli aika sanoa ”hyvästi” Suzuki-työautolle ja sanoa ”terve” Mazdalle. Suzuki
ei jaksanut enää kestää Vienan teitä. Jousitus-, moottori- ja sähkövikoja oli ilmennyt jo
aiemmin ja lopuksi iso kivi iskeytyi tuulilasiin kesäkuussa. Sitten kun lasi oli vaihdettu niin
seuraavalla reissulla takaovi tipahti kokonaan Borovoin tien jälkeen. Tämä on teiden
puolesta kaikkein huonoin suunta. Jumala selkeästi sanoi: tarvitaan auton vaihtoa!
Ei ole riittävästi varoja ostaa hyvää autoa Vienan työlle. Siksi ostimme halvalla vanhan
ja paljon ajettun auton Mazda Tribute, vm 2002 (2 vuotta vanhempi kuin Suzuki) ja
mittarissa 330 000 km (samoin kuin Suzukissa). ”Mummon” sijaan tuli toinen ”mummo”
joka ei ollut nähnyt vielä Venäjää. Mazda on isompi ja mukavampi kuin edellinen, iso 6
sylinterinen moottori syö paljon. 5 reissua oli tehty ja meni hyvin, mutta sitten auto ilmoitti
että venäläinen bensiini on ”pahanmakuinen”. Tottui kyllä siihen, ja moottori-valomerkki
sammui. Vanhat ”luut” narskahtavat, mutta auto toimii ja on oikein mukava
seurakuntalaisille, jotka pääsevät kirkoon minun kyydissä. Myös tavaroille on tilaa.
Kesä oli ihana ja lämmin. Tiksalaisia ja Kalevalan lapsia tervehtivät suomalaiset
”Gospel Riders” motoristit. Oli vieraita ja
saarnaajia Tiksassa. Tämä on hyvä kylä niille jotka
ovat matkalla Kemiin tai Petroskoihin-Pietariin.
Tiksa on asfalttitien varrella. Kerttu Kokkonen on
käynyt pitämässä kotiseurat Lietmajärvellä. Nyt,
kun paikallinen Helmi on kuollut, me
kokoonnumme Liljan kodissa, missä Liljan mies
liittyi ryhmään.
Hyvin meni lasten ja nuorten leiri
Kalevalassa. Kuusamolaiset, uskolliset ystävät
tulivat ja ovat tuoneet paljon iloa kylän lapsille.
Kanttorina oli Pentti Tuppurainen, Kuhmosta.
Oli oppitunteja, käsityötä, leikkeja ja kilpailua. Minä ja katekeettamme Ivan olimme
mukana myös. Harmi kun lapset eivät ole käyneet sitten pyhäkoulussa, vain 5 on kävijoitä.
Sunnuntai on ainoa vapaapäivä
Kalevalan koululaisilla. Yksi päivä
vain viettää aikaa ystävien ja
omaisten kanssa ja käydä kerhoissa.
Kiitos, uskolliset kuusamolaiset kun
palvelette lapsia kesäisin!
Lastenleiri Tiksassa on mennyt
uskollisien
Yli-Kiiminkiläisten
kanssa: Siru, Hannu ja muut
sankarit Oulun piiristä toivat
tiksalaisille hyvää ohjelmaa. Myös
kirkkoherra Vladimir oli paikalla ja
toi lapsia Vienan Kemistä asti. Tämäkin leiri on tärkkeä saarna, koska mukana oli paljon
mökki-lapsia eri paikoista. He viettävät kesää Tiksassa ja sitten lähtevät sinne, missä heillä

ei ole pyhäkoulua. Muina aikoina Aleksandra (eli Sura) Vargo pitää pyhäkoulua
paikallisille.
Kesäkuussa oli Karjalan pastorien kokous piispamme luona Kelton kylässä.
Rovastikuntien koordinattori Juha Saaren kanssa oli puhetta Vienan seurakuntien
kohtalosta, sillä tarvitsen apua. Yksin olen vain kuin apuväline, tarvitsemme palvelijoita
paikan päällä. Kalevalan Ivan ei jaksa opiskella papiksi seurakunta-taloustyön paljouden
takia. Paikalla hän kuitenkin pitää pyhäkoulua ja seurat.
Mujejärven-Tiksan uusi kirkkoherra Vladimir Jakusov ei jaksa käydä kylissämme.
Hänellä on oma seurakunta Vienan Kemissa missä hänellä on paljon tehtäviä. Vladimirin
näkökulmasta olisi hyvä lopettaa toiminta Mujejärvellä, mutta seurakuntalaiset haluavat
vielä kokoontua, vaikka siellä onkin pieni ryhmä.
Kokouksessa päätettiin kutsua hengellisen työhön Ape Niemistä joka ”Kesseli”
organisaation edustajana tekee paljon sosiaalityötä aluella. Esteeksi tulee tulkkaus, koska
Ape ei puhu venäjää.
Kostamuksen Fregat-hotellin salissa
oli 02.08 suuri Vienan työn ilta, missä
mukana oli vieraita Raahesta, Siikalatvasta
ja muista paikoista, Tiksan emäntä Sura
Vargo, Kalevalan johtaja Ivan Malikin ja
minä. Muistelimme Vienan työn historiaa
ja puhuimme nykyelämästämme.
Syksyn
alussa
me
vietimme
Sadonkorjuujuhlat Tiksassa ja Kalevalassa.
Samantien
pidettiin
virkistyspäivät
aikuisille seurakuntalaisille. Raili Mäkitalo taas tuli auttamaan. Oikea ”hengellisen työn”
viisumi oli taskussa ja täynnä rohkeutta Raili kävi kanssani joka kylässä.
Pieni hyvä muutos on tehty Venäjän laissa. Nyt jopa humanitaarisella viisumilla
voidaan olla kirkkotyössä virallisesti. (Linkki https://helsinki.mid.ru/web/helsinkifi/humanitaarinen-viisumi)
Herra on ottanut pois Taivaaseen kaksi aktiivista ystävää Anja Huuskon ja Olavi
Ronkaisen, joiden avulla oli tehty paljon projektteja Venäjällä. Ikuinen valo valaiskoon
teille, rakaat ystävät. ”He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä”
(Ilm.14).
Kiitos, Vienan työn ystävä, että olet kanssamme rukouksessa ja avustuksessa.
Toivotamme Sinulle siunattua syksyä!
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