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Sydämellinen tervehdys Siperiasta!
”Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan
Jumalaansa, häneen joka on tehnyt taivaan ja maan meren ja kaiken mitä niissä on, joka
pysyy uskollisena iankaikkisesti.” (Ps. 140: 5-6)
Palasimme Krasnojarskiin kaksi ja puoli kuukautta sitten. Kotikaupunkimme otti meidät lämpimästi
vastaan: mittarin lukemat olivat jo aamusta yli kolmenkymmenen. Erityisen mukavaa oli, että
seurakuntalaisemme taksikuskimiehineen oli meitä vastassa. Kirkkoherra oli yllätykseksemme
pyytänyt heitä tulemaan vastaan, koska tutulla kuljettajallamme oli muita kiireitä. Tuntui siltä kuin
tulisimme kotiin, ja niin kai tulimmekin. Kummallisen kahtalainen olo vain on tästä Suomi-Venäjärallista. Onneksi olemme ennen kaikkea Taivaan kansalaisia! Sitä kansalaisuutta ei voi meiltä ottaa
pois.
Keväällä vietimme Suomessa kahden kuukauden mittaisen kotimaankauden. Kiersimme
seurakunnissa puhumassa Siperian haasteista. Sydämelliset kiitokset lähettäjäseurakunnillemme
Kankaanpäässä, Perhossa, Reisjärvellä, Soinissa ja Vetelissä, SLEY:n Lahden ja Hyvinkään
osastoille! Oli mukava nähdä tuttuja ja tavata uusia. Erityisesti kouluvierailut sykähdyttivät.
Tavataanhan kahden vuoden kuluttua uudestaan? Suurkiitos myös kaikille meitä majoittaneille!
Heti alussa saimme pitää vieraanamme uutta lähetystyöntekijäämme Sirpa Mäkitaloa. Hän kävi
kesäkuussa tutustumassa kaupunkiin. Kiersimme Minusinskissa ja Karatusassa tutustumassa
muihin työntekijöihin ja hoitamassa tärkeitä asioita. Sirpa muuttaa Krasnojarskiin tulevan syksyn
aikana. Rukoilettehan hänelle lempeää laskeutumista tänne?
Juhannusta vietimme kahteen otteeseen ensin Krasnojarskissa gregoriaanisen, sitten EteläSiperiassa juliaanisen kalenterin mukaan. Krasnojarskissa oli viime vuodelta tuttu Virolaisen
yhdistyksen järjestämä ulkoilmajuhla. Kansantanssin ja käsityönäyttelyn lomassa seurakunta sai
pitää pienen tervehdyksen. Lauloimme kirkkoherran kanssa suomeksi ja venäjäksi suvivirren, ja
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kirkkoherra puhui Karatusan kirkkohankkeeseen liittyen. Etelä-Siperiassa kokoonnuttiin ensin
hartauteen hautausmaalle. Verhnie Suetukin vanhassa puukirkossa minulla oli puhallinorkesterin
kanssa yhteiskonsertti. Puhallinorkesteri jostain syystä jännitti kovasti, eikä konsertti ollut alkaa
millään, mutta lopulta saimme ohjelman käyntiin. Vuoromusisointi oli virkistävä; samoin on ollut
jumalanpalvelusten säestäminen nyt, kun pyhäkoulu on ollut kesätauolla.
Jumalanpalvelukset on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pystytty pitämään kirjastolla, vaikka
siellä tehdään taas remonttia. Poikkeuskertoina olemme kokoontuneet kodeissa. Kirjasto ei tilana
ole ihanteellinen, mutta seurakuntalaiset ovat siihen hyvin tottuneet. Kynnys tulla toisen ihmisen
kotiin – vaikka tämä kuinka kutsuisi – on selvästi korkea. Keväisessä kodinsiunaamisessamme oli
lisäksemme viisi seurakuntalaista, nelihenkinen uskova perhe ja hämeenlinnalainen pappi. Tämä
on ennätys. Yhteisessä kokoontumistilassa kynnys on matalampi, joskaan alivuokralaisina emme
voi sinne vapaasti kutsua ihmisiä.
Paras asia lopuksi. Oleskeluluvat tulivat vihdoin! Sydämellinen kiitos kaikille, jotka ovat tätä asiaa
jatkaneet muistaa! Prosessi oli helpompi kuin luulimme, ja viranomaiset kohtelivat meitä
enimmäkseen erittäin ystävällisesti. Äskettäin saimme myös jokaisen perheenjäsenen
rekisteröidyksi johonkin osoitteeseen. Nyt meillä on kolmen vuoden rajaton oleskeluoikeus täällä.
Helpotuksesta huokaisten pidämme pätkän vuosilomaa ja lähdemme Jergagin vuoristoon EteläSiperiaan. Syyskuun alussa olemme taas Krasnojarskissa parahiksi, kun Helmin leikkikoulu alkaa.
Siunattua syksyä ja Isän haltuun, rakas lähettäjämme!
terv. Susanna perheineen
Esirukousaiheita:
- Sirpan tulo tänne; asunnon löytäminen hänelle; mielekäs työnkuva
- syksyn ohjelma
- tilojen löytyminen
- kiitos oleskeluluvista!
Lähetysrenkaan yhteyshenkilö: Anna-Leena Häkämies
LÄHETYSKANNATUS / Ville Melanen
Lähetyskannatus Ville Melasen työn tukemiseksi Sleyn tilille IBAN:FI13 8000 1500 7791 95
BIC:DABAFIHH tiedonannolla Ville Melasen lähetysrengas ja oma seurakuntasi tai
yleisviitenumerolla 10093 00610 30001 03517 tai henkilökohtaisella viitenumerolla, jolloin
kannatuksesi näkyy automaattisesti myös seurakuntasi lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen
viitenumeron saat Sleyn toimistosta Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai sähköpostitse
anna.poukka@sley.fi
”Poliisihallituksen 16.12.2010 myöntämän keräysluvan 2020/2010/3611 mukaisesti Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys voi kerätä varoja 1.1.2011-31.12.2012 koko Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen
lähetyskohteissa ulkomailla.”
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