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Merjan Ystäväkirje 1/2020 Pietarissa 02.03.2020 
 

  ”Juhlitaan siis Herrassamme, kaikki kansat päällä maan! 

  Kiitos Vapahtajastamme yhteen ääneen lauletaan  

  nyt jo täällä matkalla, sitten siellä kotona.” SK 397:3 
 

Rakkaat ystävät kaikkialla! 
 
Uskolliset nimikkoseurakuntani: Alajärvi, Ilmajoki, Lapua, Laihia, Taipale (Taipalsaari, Savitaipale ja Lemi), 
Rautavaara, Seinäjoki ja Sulkava 
 
Nyt lapsenaan riemuitsen, hämmästelen 
Oli suuri ilo palata rakkaaseen Pietariin, rakkaaseen työhön ja rakkaaseen Inkerin kirkkoon tammikuussa. 
Ystävä kantoi laukkuni junaan Seinäjoella ja Pietarissa olivat ystävät jälleen vastassa. 
Oma koti odotti valmiina ja siistinä (kiitos hyvälle vuokralaiselle). Sijaiseni Anu Mannermaa oli hoitanut teh-
tävänsä mainiosti. Nyt oli kuitenkin hänen aika palata varsinaiseen työhönsä raamatunkääntäjänä: jotta 
kaikki kansat saisivat iloita evankeliumin lahjasta. 
Hämmästelyyn on ollut kyllä aihetta: tosin ihan myönteisessä mielessä: kaikki byrokraattiset asiat ovat suju-
neet ongelmitta: työluvan pidennys ja siihen liittynyt paperisotakin. Työlupa tuli jopa etuajassa! 
 
Vaikka missä matkallani kuljen, liikun aina kanssa ystävän 
Heinäkuun lopussa palasin Suomeen ja syyskuussa aloitin nimikkoseurakuntieni kiertämisen. Tilaisuuksia oli 
yli 40 ja kohtaamisia monin verroin enemmän. Kaikki kohtaamiset olivat ystävien kohtaamisia. On suuri ilo 
myös nähdä rakasta isänmaatamme ihan työn puolesta! Uudet paikkakunnat piristävät kummasti. Meillä on 
ihana kotimaa! Ja minulla tietysti ne parhaat nimikkoseurakunnat. Työtä on toki paljon, paljon vaivaa ja vas-
tustakin. Mutta aina enemmän on iloa yhteisestä matkasta, yhteisestä työstä, yhteisestä jakamisesta ja 
myös yhteisestä määränpäästä. 
Kiitos teille, uskolliset vastuunkantajat. Kiitos kaikista kohtaamisista ja tilaisuuksien järjestämisestä. Kiitos 
monista muistamisista ja erinomaisista tarjoiluista! 
 
Kuinkas sitten kävikään? 
Niin siinä vain sitten kävi, että siirryin ELYn lähetiksi ja sain taakseni uskolliset nimikkoseurakuntani ja vielä 
Ilmajoen uutena tukijana. Viimeisessä SLSn lähettinä kirjoittamassani kirjeessä oli lopussa kuva-arvoitus. 
Sen ratkaisu vaatikin hiukan pohdintaa. Siinähän joukko lähettejä seisoo jonkin rakennuksen edessä. 
No, rakennus on ”Valtion palveluvirasto”, joka sijaitsee ”Punaisten tekstiilityöläisten kadulla”. 
Nähtävästi tekstiilityöläiset on jo kauan sitten siirretty jonnekin muualle, koska virastotalo on uusi ja nykyai-
kainen. Viraston yhteydessä olevalta klinikalta pitää hakea erilaisia työlupaa varten tarvittavia ”dokument-
teja” kuten lääkärintodistus: kävin noin 8 lääkärillä ml.röntgenissä ja verikokeissa ja siihen meni aikaa yh-
teensä noin 50 min, ja odotushuoneessa vietin noin 10 min eli tasan 5 min meni joka vastaanotolla. Mutta 
sain paperin, jonka mukaan en käytä huumeita, eikä minulla ole HIViä, eikä tubia, eikä muitakaan outoja 
sairauksia. Paperissa oli runsaasti leimoja. Klinikka on muuten oikein hieno ja palvelu on erinomaista ja kah-
vilassa mainio ruokalista, joka tosin ei liene uusimpien ravintosuositusten mukainen: hyvää pullaa ja leivok-
sia! Toisin sanoen: kuva-arvoituksen tarkoituksena oli kertoa, että työni jatkuu täällä!  
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Juhlat jatkuvat Pietarissa 
Pääsin siis onnellisesti kotiini Pietariin; ja juhlat vain jatkuivat. Tosin ensin Inkerin kirkon suuri juhla eli 
Piispa Aarre Kuukaupin lähtöjuhla ja Piispa Ivan Laptevin virkaanvihkimys ja tulojuhla. 
Tosin kauas em. piispa Aarre Kuukauppi ei toki lähtenyt: vain eläkkeelle. Kutsut juhliin olivat lähteneet ja 
kutsutut myös kiitettävästi vastanneet kutsuihin. Inkerin kirkon väki jännitti tietysti tätä suurta juhlaa, 
mutta onneksi näissä kirkollisissa juhlissa on aika selkeät systeemit. Kun ne systeemit vain saa toimimaan. 
Pidimme muutaman suunnittelukokouksen ja löimme viisaat päämme yhteen ja niinpä juhla sujui ihan hie-
nosti. Suurin haaste oli noin 100 juhlavieraan ruokailujen järjestämi-
nen. 
Kas siinä pulma? Toki Pyhän Marian kirkon keittiön emännät ovat mah-
tavia tyyppejä, mutta eivät sentään ihmeiden tekijöitä: keittiö ei yksin-
kertaisesti pysty valmistaman niin suurta annosmäärää kahvitusten li-
säksi. Pari yötä mietin ja laskin ja tuumailin eri mahdollisuuksia. Kunnes 
tartuin toimeen ja soitin suoraan Suomen pääkonsulille Anne Lammi-
lalle. Kerroin suoraan asiani eli tarttis nyt saada juhlaillallinen noin 90 
henkilölle, kun olisi tässä piispanvihkimys. Parin päivän päästä sitten is-
tuin jo pääkonsulin työhuoneessa ja suunnittelimme illallista yhdessä 
Konsulaatin taloudenhoitajan kanssa! 
Illallinen järjestyikin sitten Pääkonsulaatin kauniissa Aurora-salissa! 
Musiikki järjestyi Inkerin kirkon Tyrön seurakunnan kanttorin toimesta. 
Aurora-salin flyygeli pääsi todella oikeuksiinsa. 
 
Ole Sinä sillanrakentaja 
Ivan Laptev vihittiin juhlallisesti piispaksi apostoliseen tapaan kätten 
päällepanemisella, rukouksella ja raamatun luvulla. Suomen kirkkoa 
edusti piispa Seppo Häkkinen. Hän kehoitti Ivania olemaan sillanraken-
taja aikana, jolloin rakennetaan monenlaisia muureja. Voisiko Inkerin 
kirkko, monine vaivoineenkin olla rakentamassa siltoja Suomen kirkon 
eri järjestöjen välille? Juhlaviikonloppuna täällä Pietarissa oli kaunis 
kirjo kirkkomme eri järjestöjä sekä tietysti myös sisarkirkkojemme 
edustajia. 
Voisiko yhteinen näky evankeliumin julistamisesta tässä suuressa 
maassa auttaa etsimään yhteyttä myös Suomessa, miksei laajemminkin 
erilaisissa kirkkoliitoissa, kuten Luterilaisessa Maailmanliitossa? 
Monet kuvailivat juhlia iloiseksi perhetapaamiseksi. Se tuntui hyvältä. 
Hienoa oli myös, että juhlissa olivat mukana nimikkoseurakunnistani 
Seinäjoen ja Ilmajoen valtuuskunnat. Niin ja sokerina pohjalla ELYn vi-
rallinen delegaatio. Kuriositeettina mainittakoon, että pääkonsuli jump-
paa nyt ELYn t-paidassa ja vetää illan lukuhetkessä jalkoihinsa ELY-su-
kat! Mistähän hän ne on saanut? 
Kuvia juhlista on runsaasti Inkerin kirkon sivustoilla: www.inkerin-
kirkko.fi (suomenkielinen) sekä www.elci.ru (venäjänkielinen). 
 
Kuule, kuinka valtavasti kansan voitonvirsi soi 
Alamme valmistautua pääsiäisen suureen juhlaan. Inkerin kirkko noudat-
taa läntisen kirkon juhlakalenteria, joka on siis sama kuin Suomessa. Venäjän Ort.kirkko taas vanhempaa, 
itäistä kalenteria. Tästä johtuu, että aina pääsiäinen ei satu samaan aikaa molemmissa kirkoissa. 
Mutta saamme siis juhlia sen kahteen kertaan! Yhdessä vaellamme kiirastorstaista pitkäperjantain kautta 
pääsiäisaamun iloon: Kuolema on nielty ja voitto on saatu! 
Pyhän Marian kirkko saa seinäänsä suuren julisteen, joka julistaa pääsiäisen sanomaa. 
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Kazanin ort.tuomiokirkon katolle nostetaan suuret kirjaimet, joista muodostuvat sanat: Kristus nousi kuol-
leista. Kauppojen hyllyt täyttyvät pääsiäiskakuista eli kulitsoista ja kananmunien koristeluun tarkoitetuista 
tarroista: joissa kaikissa ovat kyrilliset kirjaimet XB eli Kristus on ylösnoussut! Ikivanhaa perinnettä noudat-
taen monet tuovat vielä pääsiäisruokia siunattaviksi kirkkoon. Vaikka meidän luterilaisten pääsiäisen vietto 
ei ehkä ole niin värikästä kuin ortodoksien, niin toki Pyhän Marian kirkkokin hohtaa valoa ja sen ovet ava-
taan niin, että pääsiäisen riemu saa virrata tämän suuren kaupungin kaduille. 
 
Iloitsen siitä, että pääsiäinen saa näkyä ihmisten arjessa: 
kauppojen ikkunoissa toivotetaan asiakkaille Hyvää Kristuk-
sen Ylösnousemusjuhlaa. Samaa toivottaa kaupunki ja sen eri 
virastot ilmoitustauluillansa ja jopa metrovaunujen seinissä. 
Ei ole syytä piilottaa Valon, Ilon ja Toivon sanomaa! 
 
Siunattua Paaston aikaa ja Riemullista Vapahtajamme Ylös-
nousemusjuhlaa! 
 
Toivoo lähettinne 
Merja Kramsu 
 
 
ILOITEN KIITÄMME: 

• Vauhdikkaasti alkaneesta uudesta työkaudesta 

• Luterilaisen Maailmanliiton hyväksymästä IKn juristin palkkaukseen ja työhön liittyvästä projektista 

• Hyvistä esimiehistä Suomessa ja Venäjällä 

• Piispanvihkimysjuhlasta 

• Yhteistyöstä Suomen Pääkonsulaatin kanssa 

• Inkerin kirkon ystävistä 

• Monista ihanista kohtaamisista seurakuntavierailujen aikana 

 
TOIVOSSA RUKOILEMME: 

• Voimia ja viisautta Piispa Lapteville 

• Inkerin kirkon Keskushallinnon kehityksen puo-

lesta 

• Lääninrovasteille työnäkyä kehittää rovastikun-

nallista toimintaa 

• Inkerin kirkon uudelle juristille viisautta monissa 

työtehtävissä 

• Vienan Kemin kirkkohankkeelle menestystä 

• Ristinjuhliin ja moniin pääsiäisajan tilaisuuksiin 

runsaasti osallistujia Suomessa ja Venäjällä 

• Kaikille kevään seurakuntamatkalaisille virkistäviä 

kokemuksia 

 
Viikon vihje:  
Lue Elysanomat ilmaiseksi sivustolta: https://evankeliset.net 
 
"Jaakob jatkoi matkaansa ja häntä vastaan tuli Jumalan enkeleitä." (Moos. 32:2) 
 

Vas. piispa Ivan Laptev ja rouva Irina 
Lapteva, piispa emeritus Aarre Kuu-
kauppi ja rouva Alina Kuukauppi. 
Kuva Liliann Keskinen. 

Merja Kramsu 
c/o Inkerin kirkko, PL 189, 53101 LAPPEENRANTA 
(ei paketteja, kirjeenä tulevat voi lähettää) 
Sähköposti: merja.kramsu@evankeliset.net 
Puh: +7 921 789 62 38 (Venäjä, myös WhatsApp) 
+358 50 323 68 19 (Suomi, myös WhatsApp) 
Virkapuhelin arkisin: +7 812 312 82 89 
Tukitili: IBAN FI28 5114 0220 0343 69 
Tilisiirron viestikenttään: Merja Kramsu 
(sekä oma seurakuntasi) 

 


