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Piispa Tiit Salumäe vieraili 11.3. Jaanin kirkossa ja paikalla oli kansallispukuista väkeä - juhlittiin Viron itsenäisyyttä.

Hyvää alkanutta kevättä!

Rukousaiheita

Keikkuen se kevät tulee tälläkin kertaa tänne Pietariin. Vaikka lunta sataa välillä edelleen ja öisin on
pakkasta, niin valon määrä todistaa kevään alkaneen. 20.3. oli ensimmäinen aamu keittiössämme,
kun huomasimme, että aamulla pärjää jo hyvin ilman lamppujakin. Ihanaa!

Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

Katsellessamme tietokoneelta viimeisen kuukauden aikana otettuja valokuvia, tuntuu, että elämä on
ollut yhtä juhlaa. 21.2. olimme Viron Pietarin pääkonsulaatin järjestämällä itsenäisyyspäivän
vastaanotolla. Jaanin seurakunnassa satavuotiasta Viroa juhlittiin peräti kahdesti. Väliin mahtui vielä
8.3. vietettävä Naistenpäivä, joka täällä Venäjällä on yleinen vapaapäivä. Sen lisäksi tänä vuonna
saimme vielä ylimääräisen vapaapäivän, kun 9.3. oli julistettu vapaapäiväksi.

Kiitosaiheita

Naistenpäiväviikko oli tyttöjen hiihtolomaviikko ja meillä oli
tarkoitus lomailla tuolloin loput vuosilomapäivät. Toisin kuitenkin
kävi. Kaikenlaisia töitä kasaantui noille päiville ja niinpä vapaat
jäivät tällä kertaa pitämättä. Lisäksi tuohon aikaan Lillillä
oli voimassa vain kuukauden kertaviisumi - halusimme myös Lillille
työviisumin. Nyt kaikki hänen osaltaan on taas järjestyksessä ja
viisumimme voimassa pitkälle syksyyn. Vaikka matkallle emme
ehtineet, niin tytöt pääsivät sentään pari kerta elokuviin, Lilli
oopperaan ja Hannu yleiseen miestensaunaan, jossa ei muuten ollut
edes pukukoppeja. Kiitos Paanasille vierailusta ja yhteydestä!

Piispa onnitteli näillä tulppaaneilla
naistenpäivänä keskuskanslian
naisväkeä.

Kiireisin työasia tuolloin maaliskuun alussa oli lähettien
vuosikokous, jonka tärkeimmät osiot jouduimme tänä vuonna
pitämään Skype-palavereina. Tarkkasilmäiset lukijat ovat varmasti
huomanneet lähettien työlupa-asioiden olleen kestorukousaiheena.
Ensi kirjeessä muidenkin osalta se on toivottavasti jo kiitosaiheena.

Työalueemme lähettien
työlupa-asiat
Taloudellinen tuki työllemme

Kiitos itsenäisestä Virosta

Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Toimenkuvamme

Donkki-lehti

Vaikka kirjeissämme vähän väliä vilahteleekin kuvia Jaanin
seurakunnasta, niin emme viime syksystä lähtien ole olleet
enää sen seurakunnan työntekijöitä. Varsinaista "omaa"
seurakuntaa meillä ei myöskään ole - emme ole minkään
seurakunnan työntekijöitä. Sunnuntaisin käymme milloin
missäkin - joko Hannu on jumalanpalvelusta toimittamassa
tai Lilli tarvii valokuvia Inkerin kirkon tiedotustyötä varten.

Skuoritsan kirkossa: kirkkoherra
Pavel Krylov, Hannu, Rautalammin
kirkkoherra Pekka Tuovinen ja
kanttori Jelena Andrejeva

Jossakin aikaisemmassa kirjeessä taisimmekin jo mainita, että
Lilli on tiedotustyön lisäksi siirtymässä myös ersänkieliseen
Vanhan Testamentin käännösprojektiin, josta vastaa
Raamatunkäännösinstituutti. Loppukeväästä hän alkaa
perehtyä asiaan ja siinä yksi tärkeimpiä tehtäviä on tietysti
ersän kieleen perehtyminen. Avuksi siinä on vuosituhannen
vaihteessa Saranskissa saatu pieni alkusysäys. Rukoilkaa
tehtävien selkenemistä ja hyvää opettajaa kielen opiskeluun.

Hannunkin tehtäviä mietitään nyt hieman uusiksi. Nykyisten tehtävien lisäksi hän tulee mukaan
kirkon tiedotustyöhön alkaen vastata suomenkielisten nettisivujen päivittämisestä, hän tarvittaessa
pitää englanninkielisiä jumalanpalveluksia Annan kirkossa ja on Kelton opiskelijoiden sielunhoitajana
sekä mukana opiskelijajumalanpalveluksissa toimittamassa ehtoollisosion. Aika sitten näyttää, onko
tämä hänen työnkuvansa lopputyökautemme ajan vai vieläkö tehdään lisää muutoksia.

Idäntyönpäivät

Tämän vuoden kirjeissä olemme
mainostaneet Ryttylässä 16.-18.3.
pidettyjä Idäntyönpäiviä. Ihan koko
tuota aikaa meillä ei ollut
mahdollisuutta olla paikalla, mutta
osa lauantaista ehdittiin sentään olla.
Mieleen jäi Uralin rovastikunnan
rovasti Konstantin Subbotin
puhe venäläisen yhteiskunnan
haasteista, mm. siitä, että ihmisillä ei
ole usein tietoa kristillisestä uskosta.

Lapsi- ja nuorisotyön johtaja Margarita Pukkonen, tulkki Tatjana
Shadrunova, rovasti Konstantin Subbotin, lähetysjohtaja Jevgeni
Raskatov, rovasti Valeri Antipov ja piispa Aarre Kuukauppi
Ryttylässä. Kuvasta puuttuu vielä rakennuskonsultti Aleksandr
Smirnov ja lähetyspappi Leif Camp.

Lapsi- ja nuorisotyöstä vastaava
Margarita Pukkonen ja lähetysjohtaja
Jevgeni Raskatov taasen korostivat
molemmat sitä, että vaikka lapsissa ja
nuorissa on kirkon tulevaisuus, niin he
ovat osa kirkkoa jo nyt.

Kirkko on saanut uusia työntekijöitä, mutta heitä tarvitaan lisää. Kirkossa valmistellaan strategiaa
lähivuosille ja sen ytimessä ovat koulutus ja vastuunkanto. Me tiedotuspuolella olemme mukana
tiedon esilläpitämisessä ja mielenkiinnon ylläpitämisessä. Henkilökohtaisissa tapaamisissamme
pystymme kyseleville kertomaan Jumalan rakkaudesta ja kutsumaan kirkkoon,
tukemaan seurakuntien työntekijöitä ja rohkaisemaan seurakuntalaisia vastuunkantoon erilaisissa
tehtävissä. Tärkeää on, että kukin saa palvella omilla lahjoillaan. Rukouksin me kaikki saamme olla
mukana tukemassa kirkon nykyistä 83 seurakuntaa ja hengellistä ryhmää.

Siunattua Pääsiäistä!
Keskiset

Donkki-lehti keskittyy
kristillisen uskon perusasioihin.
Lisäksi Donkissa on runsaasti
kiinnostavia palstoja
harrastuksiin, ystävyyteen,
lähetystyöhön, askarteluun,
kokkaukseen ym. liittyen. Lehti
on suunnattu alakouluikäisille.
Tulevan Donkki-lehden
kesänumeron (ilmestyy 15.5.)
teemana on lähetystyö. Tämä on
arvokas tilaisuus tehdä
lähetyskasvatusta ja istuttaa
siemeniä tulevaan sukupolveen.
Lehteä voi tilata osoitteesta:
donkki.net tai puhelimitse
lehden toimitussihteeriltä
044 4477 808.
KESKISEN PERHE
SUOSITTELEE!!!

Tule mukaan
Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :
Helsingin Kansanlähetys
Sampo FI33 8000 1001 5582 47
Hämeen Kansanlähetys
OP FI71 5730 0820 0457 02
K-Suomen Kansanlähetys
Nordea FI19 1581 3000 0342 30
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25

Nimikkoseurakunnat:
IEC, Helsingin Mikael,
Juupajoki, Jämsä, Orivesi,
Parkano, Petäjävesi,
Pitäjänmäki,
Suolahden kirkkopiiri

Yhteystiedomme: Keskinen, c/o Inkerin Kirkko, PL 189, 53101 LAPPEENRANTA

HUOM! Ei paketteja! hannu.keskinen@sekl.fi +79219834012 liliann.keskinen@sekl.fi +79219834013

