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Rakkaat ystävät! 
 

Kiitos kaikesta palautteesta, jota sain edelliseen kirjeeseeni. Posti muisti minua pitkät ajat melkein 

joka päivä; tuntui kuin olisin ollut Japanissa. Sain ruusuja ja risuja. Kiitos erityisesti risujen 

antajille, sillä se oli varmaan vaikeampaa kuin ruusujen antaminen. Olen iloinen, että tähän 

mennessä on ilmaantunut vain yksi henkilö, joka on eronnut kannatusrenkaasta kirjeeni tähden. 

Luulin todella, että heitä olisi paljon enemmän.  

 

Olen iloinen siitäkin, että renkaaseeni kuuluvat naispapit eivät ole kirjeestäni kieltäytyneet. Tahdon 

koko sydämestäni säilyttää entiset ystävyydet ja tuttavuudet naispappeusrajan molemmin puolin. 

Mitään ei sillä voiteta, että unohdetaan rakkaus silloin, kun väitellään periaatteista. Viimeksi 

kuvasin kristikunnan tilannetta synkin värein. Tällä välin olen kuitenkin saanut käydä tutustumassa 

kirkkoon, jossa asiat näyttävät olevan todella hyvin, ainakin mitä Sanan nälkään tulee. Puhun nyt 

Inkerin kirkosta, vaikka sama pätee ilmeisesti koko suureen Neuvostoliittoon. Hengellistä etsintää 

siellä on paljon. Venäläiset tarvitsisivat Jumalan Sanaa ja esirukousta. 

VIERAILU PUSHKINON SEURAKUNTAAN  
Perjantaiaamuna anivarhain olimme lähteneet Raamattuopiston pihalta Leningradia kohti. 

Lauantaina olimme katselleet nähtävyyksiä Venäjän vanhassa pääkaupungissa ja käyneet Hatsinan 

inkeriläisessä vapaakirkossa. Sitten koitti sunnuntaiaamu, jolloin meidän oli määrä osallistua 

luterilaiseen jumalanpalvelukseen Pushkinon seurakunnassa eli siis Arvo Survon kirkossa. 

Olimme jo lauantaina tutustuneet muutamiin seurakunnan jäseniin ja kuulleet heidän kertomuksiaan 

inkeriläisten vaikeista vuosista. Kaikilla tuntui olevan Siperian matka takanaan, tai ainakin heiltä on 

kuollut siellä sukulaisia. Kaikki inkeriläiset tietävät, mitä on verinen nälkä. ”Paleltuneita juureksia 

kaivettiin lumen alta Siperiassa”, kertoi muuan vanha täti. ”Niitä sitten keitettiin ja syötiin, kun 

muuta ei ollut. Ei meillä ollut suolaakaan.”  



Sanan nälkä oli kova, mutta kirjoja ei ollut, ei kirkkoja eikä pappeja. Ne tädit, joiden kanssa minulla 

oli mahdollisuus jutella, muistelivat miltei poikkeuksetta mummonsa opetuksia ja rippikoulua, joka 

käytiin salaa ennen Siperiaan lähtöä.  

Kun sitten Stalinin kuoltua päästiin palaamaan Karjalaan – Inkerinmaalle ei silloin vielä saanut 

muuttaa – niin joku hankki radion ja siitä kuunneltiin salaa Suomen jumalanpalveluksia. Oli suuri 

halu kuulla Jumalan sanaa.  

Meille sodan jälkeen syntyneille suomalaisille Inkeri on ollut hyvin hämärä käsite, En tiennyt, 

missä tarkalleen ottaen Inkerinmaa sijaitsee, ennen kuin näin sen kartan Helsingin Sanomissa viime 

vuoden lopulla. Koulussa ei Inkeristä koskaan puhuttu sanaakaan – ja miten minä olinkaan 

kritisoinut Japanin koululaitosta siitä, että se pimittää nuorisolta totuuden sotahistoriasta. 

Olin kyllä kuullut äidin kertovan inkeriläisistä, jotka asuivat kotikylälläni sota-aikana. Olin kuullut, 

miten vastenmielisesti he läksivät – tai heidät vietiin – Neuvostoliittoon, kun rauha oli solmittu. 

Mutta jotenkin se tuntuu nyt tosi kummalliselta, ettei kirkkokaan kysellyt koskaan inkeriläisten 

perään ennen perestroikan alkamista, valtiovallasta nyt puhumattakaan. Etelä-Afrikan rotusortoon 

on kyllä puututtu, mutta omien heimoveljien kohtalosta vaiettiin tykkänään. Mitä tämä osoittaa 

meidän suomalaisten kansalaisrohkeudesta? 

Pushkinon kirkkoon pitää inkeriläismummojen lähteä aikaisin. Eräskin Hilja kertoi käyttävänsä 

matkaan kaksi tuntia. Jollei ole ajoissa paikalla, ei pääse istumaan – eikä vanhoilla jaloilla enää 

jaksaisi seistä kolmen tunnin jumalanpalvelusta. Suomesta tulleita busseja oli kirkon pihalla kolme, 

kun saavuimme sinne, ja meidän jälkeemme tuli vielä yksi. Inkeriläiset vaatimalla vaativat, että 

vieraiden pitää istua.  

Pushkinon kirkon ovat aikoinaan rakentaneet saksalaiset. Sen jälkeen se on ollut sekä vankilana että 

hevostallina. Nyt se on kunnostettu inkeriläismummojen ruplilla oikein kauniiksi. Kaikesta näkee, 

että inkeriläiset rakastavat kirkkoaan ja nuorta pappiaan Arvo Survoa. 

Veisasimme Kalannin seurakunnan lahjoittamista virsikirjoista vanhoja virsiä. Kirjoja ei riittänyt 

kaikille. Sitä vastoin suomenkielisiä Raamattuja Inkerissä on kuulemma enemmän kuin tarpeeksi; 

venäjänkielisistä sen sijaan on puute. Jos siis joskus pääsette käymään Inkerissä, niin viekää niitä. 

20 kpl saa viedä ihan luvan päälle. On kohtalon ironiaa, että minäkin sain nyt viedä julkisesti rajan 

yli juuri sen saman määrän Raamattuja, jonka salakuljetusyrityksestä olen ollut viimeiset 

parikymmentä vuotta viisumikiellossa NL:ssa. 

Puhkesin itkuun jo heti ensimmäisen virran aikana. Tajusin, mitä virrenveisuu merkitsee ihmisille, 

jotka ovat melkein puoli vuosisataa joutuneet elämään ilman virsikirjaa, Raamattua, kirkkoa ja 

pappia. Jospa Suomessakin vielä joskus ymmärrettäisiin, mikä etuoikeus on kuulla kirkonkellojen 

soittoa jokaisessa taajamassa jokaisena sunnuntaiaamuna.  

Näin me veisasimme:  

Jo nähkööt sokeatkin: Sä yksin olet tie, 

Ja kahlehditut kuulkoot: Se vapauteen vie. 

Veisatkoot iloisesti Myös kielet kankeat, 

Kun autuutesi annat, valollas vahvistat. VVK 660.  

Liturgia oli tämän vuosisadan alussa Suomen suuriruhtinaskunnan kirkolle tehty. Arvo Survo 

messusi komeasti, Saarnan piti eräs vieraileva suomalainen pappi; sen jälkeen seurasi tervehdys 



jokaiselta turistiseurueelta. Seurakunta nousi aina pystyyn, kun Jumalan Sanaa luettiin. Ehtoollisella 

kävi vähän inkeriläisiä ja paljon suomalaisia. Inkeriläiset kuulemma ilmoittautuvat ripille 

edeltäkäsin.  

Kirkollisten ilmoitusten aikana Arvo Survo luki pitkän listan kuolleitten nimiä, joista jotkut olivat 

kuolleet jo 40-luvulla. Inkeriläiset käyvät Pushkinossa pitkien matkojen takaa, jotkut aina Siperiasta 

asti, Silloin suoritetaan kaikki kirkolliset toimitukset, ehtoollisella käynnit, kasteet, häät ja ns. 

multien siunaaminen. Kirkon alttarilla siunataan kourallinen multaa valkeassa liinasessa, jonka 

sukulaiset sitten vievät kauas omaisensa haudalle.  

Kolme tuntia ei tuntunut minusta pitkältä ajalta. Elin koko sydämestäni mukana 

jumalanpalveluksessa, etenkin vanhojen virsien veisuussa.  

Sä Jeesus mulle kirkasta /  Minua siitä vakuuta, 

Hän että kärsi tähteni / Ja kantoi kaikki syntini, 

Hän verellään mun lunasti. / Niin minua hän rakasti. VVK 105. 

Ja ehtoollisvirsi, jota jostakin syystä ei lauleta Suomessa juuri ollenkaan:  

Jeesus, luona armopöydän Sinut löydän,  

Siinä mulla kyllin on.  

Siellä armo, rauha, ilo, Siellä elo,  

Sieltä löydän ravinnon. VVK 241.  

Emännät olivat keittäneet koko monisatapäiselle kirkkokansalle (joista turisteja oli noin 200) 

kirkkokahvit ja tehneet voileipiä. Kaikesta näki, että inkeriläiset ovat vieraanvaraista väkeä ja 

iloitsevat suomalaisten käynnistä kovasti. Yksi viidestä turistityhmästä oli ymmärtänyt ottaa pullaa 

ja kakkuja mukaansa tuliaisiksi kahvipakettien lisäksi, joita me kaikki lienemme tuoneet. Siunasin 

mielessäni tuon yhden retkikunnan viisautta, etenkin kun kuulin, että inkeriläiset haalivat suurella 

rahalla Tallinnasta asti makkaraa ja juustoa suomalaisten turistien kahvipöytään. Jos turistitulva 

jatkuu tällaisenaan, pitää tähän asiaan mielestäni kiinnittää huomiota. Viekööt vierailijat mukanaan 

juustot, makkarat ja kahvileivät ja auttakoot emäntiä tarjoiluhommissa. 

Kahvitarjoilun aikana kirkon kellarissa törmäsin neljän nuoren muodostamaan iloiseen ryhmään. 

Puhuttelin heitä suomeksi, mutta kun se ei mennyt perille, vaihdoin kielen englanniksi. Ja kuinka 

ollakaan, kaksi nuorista oli englanninopiskelijoita Leningradin yliopistosta, ja kaksi muuta 

opiskelivat multa aineita. Minun opiskelijasihteerin-vaistoni heräsi heti, ja juttelin nuorten kanssa 

iloisesti bussin lähtöön asti. Tuntui kuin aika olisi loppunut ihan kesken. 

- Oletteko syntyperältänne inkeriläisiä? kysyin.  

- Ei, me olemme venäläisiä kaikki neljä, mutta kolme meistä on kastettu tässä kirkossa. Lena 

kastettiin tänään, kuten ehkä huomasit. 

Onnittelin Lenaa kädestä pitäen ja toivotin Jumalan siunausta. Kastetoimitus oli tapahtunut ennen 

jumalanpalveluksen alkamista. 

- Miten te olette tähän kirkkoon tienne löytäneet? kysyin  



- Tämä Helena tässä kuuli kiertoteitse Pushkinon kirkosta ja pyysi sitten Andreita, ja Andrei 

pyysi Lenaa. Tanjaa ei ole vielä kastettu, Hän on kommunisti, mutta kiinnostunut 

kristinuskosta, selittivät englannintaitoiset. Tanja näytti siltä, kuin ei olisi ymmärtänyt 

englantia. 

- Mutta, miten te nyt olette kirkossa, eikös venäjänkielinen jumalanpalvelus ole vasta 

iltapäivällä? kysyin.  

- Meistä täällä on niin ihana olla, vastasivat nuoret kuorossa. - Suomalainen liturgia on niin 

kaunis!  

- Onko Leningradin yliopistossa paljon kristittyjä? aloin tehdä tilannekartoitusta.  

- Meidän lisäksemme muutama ortodoksi. Jos koko Leningradissa on 50 uskovaa opiskelijaa, 

niin hyvä on. selittivät nuoret.  

-  Tiedättekö mikä on raamattupiiri? kysyin. Nuoret eivät olleet oikein varmoja, tietävätkö. 

Minulle tuli heti mieleen, että avoin raamattupiiri sopisi kyllä Leningradiin yhtä hyvin kuin 

Suomeen ja Japaniinkin.  

- Mitä vanhempanne ajattelevat kristinuskosta? tiedustelin vielä ennen kuin piti lähteä bussiin.  

- He vastustavat. Ovat kommunisteja. 

Sovimme, että nuoret kirjoittavat minulle kirjeen ja kertovat, miten ovat alun perin kiinnostuneet 

kristinuskosta. Saanko julkaista kertomuksenne? kysyin varmuuden vuoksi ja sain luvan. 

Muutaman viikon kuluttua sain kuin sainkin paksun kirjeen, tosin suomalaisella postimerkillä 

varustetun. Kirje oli varmaan tullut rajan yli jonkun turistin taskussa.  

Nyt siis teen lyhennelmät kahden leningradilaisen opiskelijan pitkästä kertomuksesta. (Kaksi muuta 

jää vielä toiseen kertaan.) 

ANDREI (15 sivua)  
Lapsena en tiennyt Jumalasta yhtään mitään. Ensimmäisen kerran sain kuulla hänestä kahdelta 

naapurin pikkutytöltä, joiden isä oli ortodoksinen pappi. Minusta se oli kaunis satu, mutta kun 

isoäitini pääsi selville, että tytöt olivat puhuneet minulle uskonnosta, hän kielsi minua leikkimästä 

heidän kanssaan.  

Kouluaikana olin mielestäni ateisti, mutta rukoilin kuitenkin Jumalaa hätätilanteissa. Aloitin aina 

sanomalla: “Jos olet olemassa, Jumala, niin auta minua.” Useimmiten hän auttoikin.  

Armeijassa minulle selvisi, miten paha ihminen voi olla toiselle ihmiselle. Koetin taistella sitä 

vastaan, ettei minustakin tulisi yhtä epäinhimillistä kuin muut olivat. Mutta en tiennyt moraalin 

perustaa; en tiennyt kuka viime kädessä päättää mikä on oikein, mikä väärin.  

Yliopistossa minua vain huvitti kun siellä opetettiin materialismia ja uskonnonvastaista 

propagandaa. Tiesin että oli olemassa “joku” ihmisen yläpuolella. 

Sain Uuden testamentin yhdeltä kristityltä opiskelijatytöltä. Eräänä iltana klo 11.20 tunsin selvästi, 

että minun on mentävä viereiseen huoneeseen juttelemaan yhden kristityn pojan kanssa. 



Myöhemmin kuulin, että minulle UT:n antanut tyttö rukoili puolestani juuri sillä hetkellä. Sinä 

iltana tunsin, miten kaikki selveni minulle. Tahdoin saada kasteen mahdollisimman pian. 

Luterilainen kirkko tuntui jostakin syystä läheisemmältä kuin ortodoksikirkko. 

Minusta on ihana puhua Jumalasta. Haluaisin oppia tuntemaan häntä syvemmin. On mukavaa, että 

saan kirjoittaa sinulle. Toivottavasti tapaamme vielä.         Andrei  

 

HELENA  

Perheessäni muut eivät ole puhuneet mitään Jumalasta paitsi isoäiti, joka sanoi uskovansa häneen. 

(Tosin hänkin vastusti myöhemmin minun kastettani). En tiedä, miten aloin kiinnostua Jumalasta, 

mutta niin siinä vain kävi. Kymmenen vanhana minusta rupesi tuntumaan, että tarvitsin häntä. Eräs 

tuttavani koetti houkutella minut mukaan spiritistisiin istuntoihin (täällä NL:ssa pelätään kristillisiä 

kirkkoja enemmän kuin spiritismiä), mutta onneksi en mennyt. En ollut koskaan nähnyt Raamattua, 

mutta siihen aikaan aloin rukoilla.  

Vähän aikaa olin kyllä ateistikin, ympäristön vaikutuksesta. Muistan, miten kerran bussissa 

istuessani tajusin: Jumala on olemassa, sanokoon kuka mitä tahansa.  

Kerran luokkatoverit suuttuivat minuun, kun opettaja jätti vain minut rankaisematta sellaisesta 

asiasta, johon me kaikki olimme syyllistyneet. Toverit uhkasivat kostaa, Sinä iltana pelkäsin 

hirvittävästi, vapisin ja itkin. Mutta sitten polvistuin sänkyni viereen ja pyysin, että Jumala suojelisi 

minua. Seuraavana päivänä luokkatoverit käyttäytyivät kuin olisivat unohtaneet koko asian. Siitä 

hetkestä lähtien Jumala ei ollut minulle enää abstrakti olento, vaan elämässäni vaikuttava Jumala.  

Vähän myöhemmin sain Raamatun ja aloin lukea sitä. Minulla ei ollut ketään muuta, joka olisi 

minua opettanut kuin Jeesus. Kun minut sitten kastettiin, tunsin miten suuri rakkaus kaikkia ihmisiä, 

jopa vihollisia, kohtaan täytti sydämeni.  

En pidä siitä, että ihmiset kyselevät minulta, miksi olen luterilainen enkä ortodoksi, Jos kolme 

edeltävää sukupolvea on ollut ateisteja, niin eikö ole yhdentekevää, mihin kirkkoon liittyy. Minun 

mielestäni tärkeintä on se, olemmeko kristittyjä –  ei se mihin kirkkokuntaan kuulumme. Helena 

***  

Jaksaisitteko te, ystävät, rukoilla NL:n opiskelijoiden ja erityisesti näiden neljän nuoren puolesta, 

samoin kuin Inkerin kirkon puolesta. Tahtoisin vielä lainata otteen Aatami Kuortin kirjasta Inkerin 

kirkon vaikeita vuosia: “Eräältä Inkerin siirtolaiselta kysyttiin, oliko Inkerin kansa elänyt niin 

jumalattomasti, että Jumalan täytyi näin ankarasti sitä rangaista. Hän vastasi näin: ’Keitä Jumala 

rakastaa, niitä hän myös kurittaa. Jeesus sanoi, etteivät ne 18, joiden päälle Siiloan torni kaatui, 

olleet sen jumalattomampia kuin muutkaan ihmiset. Mutta Jeesus myös varoitti, että hänen 

kuulijansa hukkuvat, elleivät tee parannusta. Inkerinsuomalaisten kärsimykset ja heidän hävitetty 

kirkkonsa ovat meille huutamassa: tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi!” (s. 168.)  
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