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Merjan Ystäväkirje 3/2020, Seinäjoella 8.12.2020 
 
”Vaikka vähäiset voimamme raukee, 
  läpi pimeyden taivaat aukee. 
  Kaikkivaltiaan rakkauden tähden 
  sille seimelle minäkin lähden” 
  SK 12:3 
 
Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Lapualla, Seinäjoella, Laihialla, Taipaleessa, Jämijärvellä, 
Ilmajoella, Sulkavalla ja Rautavaaralla 
 

Rakkaat ystävät, 
 
Kotikolon konttorissa 
Ei sen nyt näin oikein pitänyt mennä; tämän syksyn meinaan. Koronatilanne on vaikeutunut Pietarissa 
entisestään. Raja on kiinni lähes kaikille. Mutta työ on jatkunut. Kiitos tekniikalle, sen keksijöille ja ATK-
tukihenkilöille! 
Puhelin on ollut ahkerassa käytössä ja 
soittaminenkin on nyt helppoa internetin välityksellä 
myös Venäjälle ja Venäjältä tänne. Tavallinenkin 
posti toki kulkee kuriirin mukana Pietariin ja 
Pietarista poiskin. Samassa pikkubussissa kulkevat 
myös harvat matkustajat Pietariin. Ilman tätä 
yhteyttä olisivat ystävät ja työtoverit Pietarissa 
aikamoisessa eristyksessä. Tätä kirjoittaessani 
Pietarissa on vielä amerikkalainen lähettiperhe. 
Myös Suomen Pääkonsulaatti toimii 
minimihenkilökunnalla. Sydän on Pietarissa, mieli 
Suomessa ja unissani olen usein Pietarin talvisissa 
maisemissa tai rakkaassa kirkossa siellä. 
 
Kovin kourin korona koettelee 
Inkerin kirkko ei ole säästynyt koronalta.  
Kirkon työntekijöitä on sairastunut, samoin heidän perheenjäseniään. Osa on joutunut sairaalaan. Kanslian 
yhteydessä sosiaalisessa projektissa vuosikausia työskennellyt Olga-työtoverini menehtyi koronaan. Asian 
käsittäminen on vaikeaa. 
Olga muisti aina jokaisen syntymäpäiväni ja toi aina ison kimpun krysanteemeja. Asettelimme ne 
työhuoneeni ikkunalaudalle maljakkoon: näin ne piristävät kaikkia, kuten Olga tapasi sanoa. 
Toki korona on vaikuttanut myös kirkon taloustilanteeseen: kolehdit ovat pienentyneet, koska monet 
arkailevat tulla kirkkoon, lapsityön tilaisuudet ovat tauolla. Kirkkokahveja tai turistiryhmiä ei tietenkään 
myöskään ole. Jonkun verran konsertteja on pystytty pitämään, mutta nekin tarkkojen turvamääräysten 
mukaan. 
 
  

Pietarin kotimaisemia Suomen kotini seinällä. 
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Iloinen yllätys 
Luterilainen Maailmanliitto perusti korona-rahaston. Hiukan epäilevästi (ja viime tingassa) laadin 
anomuksen Inkerin kirkon nimissä. Konsultoin toki kirkkoa. Epäilykseni projektin läpimenosta heräsi kun 
yhteyshenkilö Maailmaliitossa ei millään pystynyt avaamaan hakemuksen osana ollutta liitettä. Olin 
nimittäin käyttänyt hiukan erikoisempaa tietokoneohjelmaa, kun ajattelin, että kyllä Genevessä on pelit ja 
vehkeet kunnossa. Vaihdoin ohjelmaa ja kas liite saatiin auki. 
Epäuskokin joutui jälleen häpeään ja saimme läpi KAKSI projektia! Jossain vaiheessa olin lähettänyt tietoa 
rahastosta myös lääninrovasteille ja yksi heistä oli rohkeasti tarttunut toimeen, tai paremminkin 
tietokoneeseensa. Kiitos Taivaan Isälle ja kiitos kirkkoliitolle! 
 
Rohkaisua projekteista 
Toinen LMLn tukema projekti on aivan yksinkertainen: saamme sillä jaettua ruoka- ja lääkeavustuksia kirkon 
työntekijöille, vapaaehtoisille ja seurakuntalaisille. 
Yllätysprojektin avulla hankitaan suojavarusteita ja apuvälineitä Uralin rovastikunnan seurakuntien kautta. 
Vaikeassa tilanteessa olevalle kirkolle nämä ovat näkyviä merkkejä Jumalan huolenpidosta.  
Ne auttavat myös ymmärtämään ekumeenisten suhteiden merkityksen. Iloitsen myös siitä, että iso 
kirkkoliitto auttaa pientä ja köyhää kirkkoa. Toki erimielisyyksiäkin on, mutta helpompaa on toki suunnata 
ajatuksensa yhdistäviin, kuin erottaviin tekijöihin. 
Toki Inkerin kirkko maksaa jäsenmaksua Luterilaiseen Maailmanliittoon ja on itsekin mukana tukemassa sen 
toimintaa. Jäsenmaksut ovat suhteessa kirkon kokoon ja varallisuuteen. 
 
Siispä raportoimme ja kokoonnuimme 
Syksy on siis kulunut anomuksia ja raportteja lukiessa ja laatiessa. Vienan Karjalan työ on monelle ELYn 
ystävälle rakasta ja niinpä olen kääntänyt Venäjästä uutisia Karjalan rovastikunnasta. Oksana Dyba on 
Karjalan tiedottajana niitä minulle ilokseni toimittanut. Näitä uutisia on julkaistu ELYn nettisuvustoilla, fbssä 
sekä myöskin fbn Ystävyysseurakuntatyö-ryhmässä. Mietimme Oksanan kanssa, että jospa alamme 
tekemään erityistä Uutiskirjettä Vienan Karjalan työstä ELYn ystäville. 
Me kun olemme saaneet niin paljon hyvää palautetta pienistä uutisistamme netissä! 
Toki olen saanut puhua muutamissa tilaisuuksissa. On ollut ilo tavata niissä uskollisia oman työni ja ELYn 
työn tukijoita. Kaikki ovat ymmärtäneet tämän erikoisen työtilanteeni, ja se on tuonut helpotusta aika 
yksinäiseen puurtamiseen täällä Seinäjoen 
kotikonttorissani. 
 
Joutuuko joulu Pietariin ja Inkerin kirkkoon? 
Pietarissa ja sen lähiympäristössä (läänissä) on 
käytännössä kielletty kaikki joulun ja uuden vuoden 
tilaisuudet. Toistaiseksi on voimassa sääntö, että kirkkoon 
saa kokoontua 50 henkilöä. Sama koskee siis kaikkia 
kirkkokuntia. Toki 50 hengen salliminen tilaisuudessa 
edellyttää turva-asioiden kunnossa olemista ja tarpeeksi 
isoa kirkkotilaa! Lasten ja nuorten kokoontumiset ovat 
tauolla. Sama koskee kaupungin kulttuurilaitoksia, kuten 
museoita ja teattereita. Jopa luistinradat ja leikkipuistot 
on suljettu! Uudenvuodenloman aikana myös kahvilat ja 
ravintolat suljetaan, eikä metro kulje keskustaan. Juhli 
siinä sitten! Inkerin kirkon seurakunnat pystyvät pitämään 
jouluna messuja ja hartauksia, riippuen toki hiukan 
seurakunnan koosta ja paikkakunnasta. Venäjän valtion 
kalenterissa ei ole meidän jouluamme. He käyttävät toista 
juhlakalenteria. Siinä vapaapäivä on juliaanisen kalenterin 
mukaan 7. tammikuuta. Mielenkiintoista onkin, että 

Saratovin seurakunnan nuoria. 
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tiukoista koronarajoituksista poiketen Pietarin metro on jouluyönä toiminnassa ja kulkee keskustaan; 
ihmisille tarjotaan mahdollisuus osallistua jouluyön messuun! 
 
Kiitosmielin tahdon laulaa 
Kulunut vuosi on ollut ensimmäinen vuoteni Evankelisen lähetysyhdistyksen palveluksessa ja sen 
lähettämänä. Haluan kiittää yhdistyksen muita työntekijöitä, yhdyshenkilöitä sekä vapaaehtoisia kaikesta 
tuesta ja ilosta vaikean vuoden keskellä. Kiitos rohkeudestanne ja kiitos luottamuksestanne. Kiitän myös 
uskollisia nimikkoseurakuntiani. Ilman seurakuntien tukea ja esirukousta en voisi, enkä jaksaisi tätä työtä 
tehdä. 
Päällimmäisenä nousee kiitos Taivaan Isälle, joka 
kaikissa vaiheissamme on työmme siunannut ja 
armonsa valtakunnassa meitä Evankeliumin kautta 
lohduttanut. 
 
Tähden tietä matkaten 
Joulun tähti loistaa yhä kirkkaasti koronankin keskellä.  
Se valo on niin kirkas, ettei siinä ole sijaa epäilykselle. 
Tähden valossa saamme vaeltaa kukin omaan 
jouluumme ja katsoa Kristusta, koko maailman 
Vapahtajaa. Hän, joka otti Ihmisen muodon, tuntee 
kaipuumme ja pelkomme epävarman ajan keskellä. 
Hän tuo kuitenkin myös toivon ja ilon sanoman, meille 
ja rakkaille kirkoillemme Suomessa ja Venäjällä. 
Siispä saamme tervehtiä niillä sanoilla, jotka Pietarissa 
nostetaan Kazanin tuomiokirkon katolle ja kiinnitetään 
metrovaunujen ja kauppojen seiniin: 
Kristus syntyy, kiittäkää! 
 
Siunattua Joulujuhlaa sekä Armorikasta Uutta Vuotta 2021 
 
Merja Kramsu 
Ilmarisenkatu 6 D 42 
60100 SEINÄJOKI 
S-posti: merja.kramsu@evankeliset.net 
Puh: 0503236819 
 
 
ILOITEN KIITTÄMME: 

 Mahdollisuudesta hoitaa etäyhteyksien kautta 
työtehtäviä 

 Uskollisista nimikkoseurakunnista 
 Ystävien tuesta vaikeana aikana 
 ELYn työstä Suomessa ja ulkomailla 
 LMLn tukemista projekteista Inkerin kirkossa 
 Hyvästä työyhteydestä Suomen kirkkohallituksen kollegoiden kanssa 
 Inkerin kirkon uudesta kirkkomusiikkiosastosta 
 Inkerin kirkon tilaisuuksista internetissä 

 
  

Venäläiseen jouluun kuuluvat Pakkasukko, Lumi-
tyttö, joulukuusi ja lumiukko. 

Merja Kramsu 
Osoite Suomessa:  
Ilmarisenkatu 6 D 42, 60100 SEINÄJOKI 
Inkerin kirkossa: 
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) 
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TOIVOSSA PYYDÄMME: 
 Koronatilanteen helpottumista koko maailmassa 
 Rajan avautumista ja mahdollisuutta palata Pietariin 
 Rajoitusten poistumista seurakuntien tilaisuuksista Suomessa ja Venäjällä 
 Sairastuneiden työtovereiden ja heidän perheittensä tervehtymistä Inkerin kirkossa 
 Viisautta projektien hallinnassa ja raportoinnissa 
 Voimia Inkerin kirkon diakoniasta vastaaville työntekijöille 
 Rohkeutta Inkerin kirkolle tarttua uusiin haasteisiin 
 Viisautta ekumeenisten suhteiden hoidossa 

 
 
Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä minä annan Siionille lohdutuksen. Sak. 1:17 

Kotiseurakuntani Pyhän Marian kirkkoherra Mihail 
Ivanov perheineen joulujuhlassa viime vuonna. 


