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Merjan Ystäväkirje 1/2022 
Seinäjoella 11.5.2022 
 
”Luo kirkkaus ylle varjojen maan, suo armon auringon koittaa. Vie Henkesi kansat uudistamaan, niin 
rauha, rakkaus voittaa, ja poistua voi sorto.” (SK 395:2) 
 
 
Rakkaat Ystävät, 
 
Hyvä nimikkoseurakuntien väki Alajärvellä, Lapualla, Laihialla, Seinäjoella, Sulkavalla, Taipaleella 
(Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale), Rautavaaralla, Ilmajoella ja Jämijärvellä. 
 

Matkaan siskot, matkaan veljet! 
Istuin iloisena helmikuun alussa allegro-junan 
kyytiin Helsingin rautatieasemalla. Vaikka 
Suomen seurakunnissa oli vielä ollut korona-
rajoituksia, niin silti tilaisuuksia oli voitu jotenkin 
pitää. 
Suuri ilo oli tavata ystäviä ja lähettäjiä ja kaikkia 
työni ja Inkerin kirkon tukijoukkoja. 
Ihan jokaisessa nimikkoseurakunnassani en 
rajoitusten vuoksi päässyt käymään, mutta 
vahinko otetaan kyllä takaisin. 
Rakas koti Pietarissa odotti valmiina ja työtoverit 
kansliassa ottivat paluumuuttajan taas 
joukkoonsa. 

 
Käyköön myöten taikka vastaan 
Innolla kävimme yhdessä työn kimppuun. 
Olihan pitkään suunniteltu kirkkojemme 
välinen kokous taas pitkän tauon jälkeen 
toteutumassa Viipurissa ja Pietarissa. 
Arkkipiispa Luomakin tulisi Viipuriin. 
Tapaamisia olisi myös Suomen pääkonsulin 
kanssa. Mutta ennen kaikkea, saisimme 
jakaa kirkkojemme yhteyttä ihan oikeassa 
kokouksessa ja ihan oikeassa juhlamessussa 
Pyhän Marian kirkossa. 
 

Narvassa. Käsi viittoo Venäjälle. 

Konfirmoidut pääsiäisaamun auringossa Pyhän Marian kirkossa Pie-
tarissa. 
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Sanotaan, että pilvet peittävät taivaan: eivät ne ainoastaan peittäneet, 
vaan ukkonen alkoi jyrähdellä, kunnes se rysähti ja kiepautti 
elämämme suunnitelmat uusiin uomiin.  
Ukrainan tapahtumien johdosta evakuoimme ensin amerikkalaisen 
lähettiperheen Viipurin kautta Suomeen ja sitten kotiin. Koko 
amerikkalainen koulu suljettiin. Sanoimme hyvästit monille ystäville ja 
tuttaville. 
Suomi-Talon oven vieressä riippuivat Suomen siniristilippu ja Euroopan 
unionin tähtilippu vieri vieressä. Jotenkin nekin näyttivät olevan pää 
riipuksissa, mutta niiden symboliikka tuntui vahvalta noina helmikuun 
lopun päivinä. Rakas Jumala, Varjele isänmaatamme ja Siunaa rakasta 
Eurooppaamme!  
 

Miksi huolta siis kantaa 
Maaliskuussa sitten istuin taas allegro-junassa. 
Ystäväni saattoi minut asemalle: Älä huoli, käyt 
vain Suomessa hiukan puhaltamassa ilmaa, 
pian tämä loppuu. Taksinkuljettajakin lohdutti: 
Pian loppuu, älkää turhaan olko huolissanne. 
Juna täyttyi Suomeen menijöistä ja valtavista 
matkalaukuista. Ei oltu menossakaan 
viikonloppumatkalle. Junassakin vallitsi 
alavireinen tunnelma. Ravintolavaunu kaikui 
tyhjyyttään. Matkaseuraksi sain Suomi-Talon 
johtajan. Suomi-Talonkin toiminta vähenisi 
minimiin. Otettaisiinkohan liputkin pois sen 
oven edestä?  
Asema Pietarissa oli taas se sama, jolta mummoni matkusti 1919 vapaaseen Suomeen. Mummoni ei 
koskaan halunnut palata. Vaikka olenkin paljon seurannut mummoni jalanjälkiä Pietarissa, niin tässä 
asiassa en aio niitä seurata. Jos Jumala suo, niin elokuussa palaan takaisin Pietariin. 
Kovasti siellä jo odotetaan. Toivon syksyllä jo vaeltelevani Pietarin puistossa: Kultaisen syksyn -retkellä, 
niin kuin siellä tavataan ruska-ajasta puhua. 
 
En mä pyytänyt tyyntä tietä 
Jälleen kerran siis kalenterit menivät uusiksi. 
Kansainväliset kokoukset ja neuvottelut kyllä 
pidetään, mutta suurimmaksi osaksi etänä. Niitä 
valmistelen nyt Suomesta käsin. Käytän tämän 
Suomen ajan hyväkseni tapaamalla Suomen kirkon 
Keskushallinnossa Venäjän kirkkojen asioista 
vastaavia henkilöitä. 
Kevään/alkukesän aikana on tarkoituksenani 
matkustaa Saksaan tapaamaan myös Inkerin kirkon 
yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen väkeä. On suuri ilon 
ja kiitoksen aihe, että yhteistyö Inkerin kirkon ja sen 
sisarkirkkojen välillä voi jatkua tässäkin ajassa. 

Kuvataulu Pietarin kotini seinällä. 

Antero Rasilainen ja Petteri Mannermaa Vienan Kemissä kirkko-
kahveella. 

Kotikonttorissa työskentely vaatii ravitsevat välipalat. 
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Saamme luottavaisina tehdä työtä. Tämäkin on Jumalan aikaa, työn ja rukouksen aikaa. 
Olen siis aika ahkerasti reissun päällä. Ystävät jo ovat huolissaan Pietarissa ja kehottavat: ”Tule jo 
tänne lepäämään (!).” 
 
Niin, Herra, aina uudestaan, varjelet 
uuteen kevääseen 
Inkerin kirkon elämä on saanut jatkua 
sangen normaalisti. Jumalanpalvelukset, 
leirit, kuorot, lasten ja nuorten ryhmät sekä 
diakoniatoiminta keräävät väkeä kirkkoon. 
Evankeliumi kutsuu, hoitaa ja antaa levon ja 
rauhan myös suuressa Venäjänmaassa. 
Iloitsemme pääsiäisen aikana kastetuista ja 
konfirmoiduista uusista kirkon jäsenistä.  
Inkerin kirkko on kokeilemassa myös uusia 
työmuotoja. Se on perustanut Pyhiin-
vaelluskeskuksen ”Uusi Maa”. Käytännössä 
Keskus sijaitsee Keltossa, Instituutin ja 
Kelton kirkon yhteydessä. Se järjestää 
pieniä matkoja esim. Inkerinmaalle ja 
Karjalaan. Matkojen tai kiertoajeluiden aikana tutustutaan seurakuntiin ja kirkkorakennuksiin sekä 
alueiden historiaan. Opaskoulutuskin on jo aloitettu. Uskon, että onnistuessaan tämän kaltainen 
toiminta voi vahvistaa seurakuntien itsekannattavuutta sekä myös tuoda uusia ihmisiä kirkkoon. 
 
Tiedämme aamun koittavan 
Elämme ihaninta kevättä. Kesä 
on jo ovella. Myös Jumalan 
valtakunnan kesä on jo lähellä.  
Ihan oikea kesä tulee. Se on 
varma asia. 
Siksi nyt käymme rukoukseen 
rakkaan Inkerin kirkon ja sen 
seurakuntien, laitosten, 
työntekijöiden ja 
seurakuntalaisten puolesta.  
Yhdessä matkaamme kohti sitä 
valtakuntaa, johon sota, 
kärsimys ja vaino eivät enää 
ylety. 
 
Rakkain terveisin lähettinne 
Merja Kramsu 
 
 
  

Konfirmoituja Pyhän Annan kirkossa. 

Ukrainan luterilaiselta kirkolta Odessasta saamani patsas. Huomaa Ukrainan 
kansalliskukat. 
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ILOITEN KIITÄMME: 

• Uusista pääsiäisenä kastetuista ja konfirmoiduista jäsenistä Inkerin kirkossa 
• Inkerin kirkon yhteistyökumppaneista Suomessa ja muissa maissa 
• Uskollisesta ystävyysseurakunta-väestä Suomen seurakunnissa 
• Mahdollisuudesta matkustaa ja tavata Inkerin kirkon, ELYn ja työni tukijoita 
• Hyvästä yhteistyöstä Suomen kirkon ulkoasioita hoitavien kanssa 
• Mainioista esimiehistä Suomessa ja Venäjällä 
• Etelä-Pohjanmaan ELYn ystäväjoukosta ja aluejohtaja Sadun työpanoksesta 
• Uusista avauksista Inkerin kirkossa 

 
 
TOIVOSSA RUKOILEMME: 

• Rauhaa maailmaan 
• Kirkkojen välisen yhteyden jatkumisen puolesta 
• Suomen Kirkkopäivien onnistumista 
• ELYn Jämsän juhlille Jumalan Siunausta 
• Paluuta omalle työpaikalleni Pietariin syksyllä 
• Virkistävää kesäaikaa kaikille 
• Voimia kaikille hengellisten kesäjuhlien 

talkoolaisille 
• Toivon ja Ilon raikkaita tuulia meidän kaikkien 

sydämiin 
 

”Jumalani avulla minä hyppään muurien yli.” Psalmi 18:30  
 
 
 

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) 

 

Rakkaat ystävät! 
 
Syntymäpäiväkeräykseni tuotti yhteensä 1581,45 EUR 
Puolet summasta saa Viipurin seurakunnan ihana Agricola-
kuoro ja toisen puolen ELYn työ Vienan Karjalassa. 
Suokoon Taivaan Isä niin, että pian pääsemme kuuntelemaan 
Agricola-kuoroa joko Viipurissa tai Suomessa. 
Yhdessä myös uskomme ja luotamme evankeliumin virtaavan 
Vienan Karjalassa, Suomen suvun laulumailla, kutsuen, rohkais-
ten ja siunaten siellä kokoontuvaa Jumalan kansaa. 
 
”Vaan kylmä, synkeä erämaa, tuon virran partailla virkoaa, se valkolil-
joiksi puhjeten jo loistaa riemua autuuden.” SK 138:7 

 
Keväisin terveisin lähettinne Merja Kramsu 
 
Kuva: Solveig Nylund 


