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Merjan Ystäväkirje 1/2021, Pietarissa 06.04.2021 
 
“On voittanut sankari Juudan, sitä pääsiäiskellot nyt soi. Kevättuuli sen 
korvaasi kuiskaa, säde päivän sen viestin jo toi. Hän on voittanut, niin 
on koittanut sinulle veriuhrissa autuus.” SK 65:4 
 

Rakkaat ystävät! 
 
Hyvät nimikkoseurakunnat: Alajärvi, Ilmajoki, Lapua, Laihia, Seinäjoki, Jä-
mijärvi, Sulkava, Rautavaara ja Taipale (Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari)! 
 
Takaisin kotiin 
Elämä on joskus yllätyksiä täynnä: tammikuun lopulla Venäjän hallituk-
sen virallisille sivustoille ilmestyi eräänä iltana pääministerin allekirjoit-
tama tiedote, jonka mukaan Venäjä avaa rajan suomalaisille, kun saavu-
taan lentoteitse suorilla lennoilla Pietariin tai Moskovaan. Niinpä vain 
pääsin palaamaan Pietariin helmikuun alussa. Jälleen ystävät saattoivat 
matkaan ja olivat myös vastassa Pietarin kentällä. Venäläinen sananparsi 
kuuluukin: Älä omista sataa ruplaa, vaan omista 100 ystävää! 
 
Rakas kaupunki 
Helmikuisen pakkasen kaunistama Nevan kaupunki otti avosylin vastaan 
paluumuuttajan. Tilanne koronan suhteen tuntuu täällä hellittävän; 
useat tutut ovat sairastaneet. Myös rokotuksia annetaan kovaan tahtiin. 
Paikallinen Terveysministeriö on ottanut käyttöön myös rokotusbussit: 
ne pysähtyvät sopivissa paikoissa ja rokottavat sitten jonon mukaan. Yhtenä sunnuntaina tällainen bussi seisoi 
myös Kelton kirkon mäellä. Monet kyllä vielä miettivät rokotuksen ottamista: toisaalta se saattaa olla ehto ul-
komaille matkustamiseen tai tiettyyn työpaikkaan pääsyyn. 
 
Juhlasta juhlaan 
Saavuinkin sopivasti Venäjälle kevään juhlakauden alettua: ensin juhlimme Miestenpäivää (Isänmaan puolusta-
jien päivä). Komealta kalskahtavasta nimestään huolimatta päivä muistuttaa hyvin pitkälti kotoista isänpäi-
väämme. Kaupat tarjoavat partavesiä ja sukkia ja urheilutavaroita lahjaksi isänmaan puolustajille, joista toki 
pienimmät puolustajat innostuvat enemmän legosarjoista tai autoradoista lahjoina. Ohitettuamme Miesten-
päivän pääsimme juhlimaan Kansainvälista Naistenpäivää. Se taas muistuttaa hyvin paljon meikäläistä äitien-
päivää, mutta on kaikkien naisten juhla. Tämä on yksi suosituimmista juhlista Venäjällä. Jos mielii saada tukan-
leikkuun tai käsihoidon Naistenpäiväksi, niin on syytä olla varhain asialla. Kampaamot ja kauneushoitolat ovat 
tupaten täynnä ja ajat varattu jo kuukausia aiemmin. ”Katsos, kaikki haluavat olla kauneimmillaan juhlapäi-
vänä.” Myös kukkakauppiaat tekevät suuren tilin: kaupunki suorastaan tuntuu hukkuvan kukkiin. Kaduilla nä-
kee miehiä, jotka kantavat isoa kukkakimppua, lahjakassia ja vielä täytekakkua ja kainalossa saattaa vielä hy-
vinkin olla suuri suklaarasia! On mielenkiintoista miettiä miksi tämä juhla on niin tärkeä? Juhlan kyseenalaistaja 
puolestaan saa torjuvia ja paheksuvia katseita osakseen. Työpaikoilla ja kouluissa juhla huomataan toki myös. 
Kansliassa nuoret papit esittivät aikanaan aina pienen konsertin sihteereille. Nyt papisto on ehkä jo hieman 
vanhentunut: konserttia emme kuulleet, mutta kakut ja kukat oli kyllä hankittu. 
 
  

Pääsiäispöytä Vienan Kemissä. 
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Juhlista suurin 
Suurin juhlistamme on ollut pääsiäisen ihana 
juhla. Me onnelliset täällä, kun saamme juhlia 
Herramme Ylösnousemusjuhlaa kaksi kertaa: 
ensin me luterilaiset ja muut protestantit ja sit-
ten vielä ortodoksit. Tämä johtuu kirkollisten 
kalentereiden eroavaisuudesta. Pyhän Marian 
kirkko täyttyi lähes joka ilta Hiljaisen viikon tilai-
suuksissa. Pääsiäisaamuna konfirmoitiin vielä 
perinteisesti joukko rippikoulun käyneitä. 
Kirkko ja seurakunnat voivat toimia jo melkein 
ilman rajoituksia: suuret massatapahtumat ovat 
vielä lähes kiellettyjä. Myös lastenleirien ym. 
kohdalla on rajoituksia. Koulut ovat palanneet 
lähiopetukseen ja kaupat, ravintolat ja kahvilat 
ovat auki. Maskeja ja käsineitä suositellaan käy-
tettäväksi. En ole kuitenkaan kenenkään nähnyt ärjyvän 
maskittomalle. Ortodoksit juhlivat pääsiäistä sitten Vapun 
aikana. Jo nyt kaupoissa on kauniita, kristillisin symbolein va-
rustettuja koristeita. Suklaamunissakin olevat XB-symbolit 
kertovat olennaisemman: Kristus on ylösnoussut. Kirjaimet 
ovat kyrillisiä ja tulevat juuri pääsiäistervehdyksen venäjän-
kielisistä sanoista. Odotan ort. pääsiäisaamua, jolloin koko 
Pietarin tuntuu täyttävän kymmenien, ellei satojen kirkon-
kellojen ääni. Iloitsen siitä, että pääsiäisjuhla on saanut yhä 
enemmän ilon ja riemun sävyjä. Saamme vapain ja iloisin sy-
dämin juhlia Vapahtajamme Ylösnousemusta. Kuoleman ja 
synnin valta on iäksi murrettu. Voitto on saatu ja Pääsiäisaa-
mun kirkkaus kantaa Taivaaseen saakka. 
 
Työn ääniä 
Jotta elämä ei olisi aivan yhtä juhlaa, on syytä palata aina 
sorvin ääreen. Minulla on aina ollut suuri ilo omistaa kan-
nustavat ja arvostavat esimiehet. Niin nytkin. Mutta on se 
jotenkin kummallista kun esimiehet alkavat olla nuorempia 
kuin itse on? Mistähän se johtuu? Olen päässyt hyvin 
työhön käsiksi. Poikkeusaika on tuonut tullessaan 
myös Korona-avustuksia ja niihin liittyviä projekteja. 
Kaikki apu on tullut tarpeeseen. Kirkko on taloudelli-
sesti tiukilla, kun kolehtitulot ovat vähentyneet ja 
myöskään seurakuntaretkeläisiä ei ole. Uskomme kui-
tenkin, että Hyvä Vapahtaja hoitaa kirkkoaan myös 
tänä vaikeana aikana ja vie sen kerran perille. Hänkö 
hylkäisi omansa! Olen tällä hetkellä ainoa suomalainen 
lähetti Pietarissa. Ulan Udessa on ”seuraava suomalai-
nen” lähetystyöntekijä. Yksi amerikkalainen perhe on 
Pietarissa Inkerin kirkon työyhteydessä. Onneksi vie-
railijoita toki käy. Kaupungissa asuu ja elää suomalai-
sia, mutta monet perheet ovat Suomessa. Suomalai-
nen koulukin toimii edelleen tuossa Pyhän Marian kir-
kon korttelissa; Suomi Talossa. 
 
  

Lapset siunattavina. 

Konfirmaatio Pyhän Marian kirkossa pääsiäisaamuna. 

Pyhän Annan kirkko pääsiäisenä. 
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Ekumenian raikkaita tuulia 
Protestanttiset kirkot muodostavat Pietarissa neuvoston. Tämä neuvosto järjestää Ekumeenisia rukousaamiai-
sia. Aamiaiselle kutsutaan myös valtiovallan edustajia. Tässä kuussa aamiaisen aiheena on hyväntekeväisyys. 
Tilaisuudessa palkitaan norjalaisen, yhteiskristillisen avustusjärjestön ”Apua Venäjälle” johtaja Steinar Harila. 
Hän on luonut aivan tyhjästä merkittävän avustusjärjestön. Unelmia siis kannattaa aina vaalia. Rajoitusten 
vuoksi Steinar ei pääse ottamaan vastaan kunnianosoitusta, vaan sen ottaa vastaan Taizan Sosiaalikeskuksen 
johtaja Mirja Vypialenko. Tilaisuuteen tulee myös Suomen Pääkonsulaatista korkein mahdollinen edustus. On 
suuri ilo ja etuoikeus, että Inkerin kirkolla on aina ollut hyvä yhteistyö ja toisiaan arvostavat suhteet Suomen 
Pääkonsulaattiin. Tuntuu siis hyvältä olla suomalaisena Pietarissa. 
 
Kevään ääniä 
Kevät on tullut tänne Nevan rantamille: jääpeitteet ovat alkaneet sulaa kanavien varrelta. Myöhässä se on, 
mutta joka päivä ihana kesä lähenee. Toivomme ja rukoilemme, että pian myös maaraja avautuisi ja ihmiset 
pääsisivät tapaamaan toisiaan eri puolilla rajaa. Evankeliumi ei kuitenkaan tunne rajoja: se murtautuu kaikkien 
lukkojen lävitse ja rajojen ylitse. Se löytää aina omat uomansa: etsii ja löytää kadonneet ja korona-aikaankin 
väsyneet. Kiitos, että olette mukana tässä työssä. Kesä on jo aivan lähellä. Vapahtaja seisoo rannalla ja sanoo: 
Älkää peljätkö. Minä se olen. Ja me saamme aterioida Hänen kanssaan. Hänen, joka kulki kanssamme koko ih-
misen tien. Kristus nousi kuolleista. Totisesti nousi! 
 
Monin lämpimin terveisin lähettinne 
Merja Kramsu 
 
ILOITEN KIITÄMME: 

• Paluusta Pietariin, rakkaaseen kaupunkiin ja rakkaaseen kirkkoon 

• Hyvistä esimiehistä ja työtovereista Suomessa ja Venäjällä 

• Nimikkoseurakuntien uskollisuudesta 

• Mainiosta ATK-tukihenkilöstä Inkerin kirkossa 

• Hyvästä ja turvallisesta työhuoneesta Keskuskansliasta 

• Pääsiäisen monista tilaisuuksista Inkerin kirkossa 

• Pietarin keväästä 

• Toteutuneista projekteista 

• Hyvästä yhteistyöstä Suomen Pääkonsulaatin kanssa 

 
TOIVOSSA RUKOILEMME: 

• Rokotusten etenemistä Suomessa ja Venäjällä 

• Yhteiskuntarauhan puolesta Venäjällä 

• Voimia terveydenhuoltohenkilökunnalle molemmissa 

maissa 

• Vienan Kemin kirkkohankkeen etenemistä 

• Inkerin kirkon uusien rovastikuntien puolesta 

• Rajoitusten poistumista kirkon tilaisuuksista 

• Maarajan avautumista maidemme välillä 

• Ulkosuomalaistyön syksyn suunnitelmien toteutumista 

• Suomen ja Inkerin kirkon Neuvottelukunnan väliselle ko-

koukselle viisautta 

 
”Minä tiedän, että Lunastajani elää.” Job 19:25 

Merja Kramsu 
c/o Inkerin kirkko,  
PL 189, 53101 LAPPEENRANTA 
(vain kirjeitä, ei paketteja) 
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) 

Ulan Ude 


