
 

 

	  
	  
	   	   	   	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hannu	  ja	  Liliann	  Keskinen	  

YSTÄVÄKIRJE	  2	  (68)	  
MAALIS-‐KESÄKUU	  2015	  

11.6.	  
	  

Tervehdys kesäisestä Pietarista!	  	   
Viime kirjeessä luvattujen kirkkomme 

uusien lasimaalauksien Alfan ja Oomegan 
kera toivotamme Sinulle mukavaa 
lukuhetkeä kuulumisiemme parissa. 
Kevääseemme on mahtunut kaikenlaista 
ja jo monesti on pitänyt aloittaa tämä 
kirjoittaminen - ensin vaan on pitänyt 
saada joku juttu hoidettua alta pois tai 
vielä tämä tai tuo juttu mukaan. Asiaan... 

 
Terveiset Siperiasta, Omskista, vanhasta 
kotikaupungistamme! Siellä pidettiin 
helmi-maaliskuun vaihteessa 
Venäjän 
työalueen 
vuosikokous. 
Itse kokous oli 
tietenkin 
tavanomainen 
– raporttien 
tekoa ja 
suunnittelua -
mutta kun työt 
oli tehty, niin 
reissu tuntuikin 
jo pieneltä 
lomalta. Parasta 
matkassa oli tietenkin 
tuttujen omskilaisten näkeminen ja 
hauskin yksityiskohta se, kun 
huomasimme Lillin sisäkengät 
seurakuntakodin nurkassa – juuri siinä, 
mihin hän oli ne lähtiessämme jättänyt. 
Lämmittihän se mieltä ja tuntui kuin olisi 
kotiin tullut, mutta toisaalta sillä oli 
meille myös symbolinen merkitys - niitä 
kenkiä käyttävät nyt toiset eli 
tehtävämme on annettu eteenpäin. 
Edellisestä tapaamisestamme olikin 
ehtinyt jo kulua aikaa – viimeksi olimme 
siellä jouluna 2008. Niistä päivistä oli 
muutama ystävä ehtinyt jo muuttaa 

Taivaan 
kotiin, mutta 
heidän tilalleen oli kuitenkin 
tullut uusia ihmisiä ja sekin tietenkin 
ilahdutti todella paljon. Seurakunta elää!  
 
Esirukouksien merkitys 

Usein ajatellaan, että lähetystyötä 
tekevät vain lähetit, mutta myös lähettäjät 
ja esirukoukset ovat tärkeä osa 
lähetystyötä. Tällä kertaa haluamme 
kiittää esirukouksistanne aivan erityisesti. 
Hannu nimittäin sairastui maaliskuun 
puolivälissä ja oli kovan vatsataudin takia 
hoidettavana ensin täkäläisessä 

sairaalassa reilun viikon. Hänen 
vointinsa paranikin hieman ja 

hän ehti jo toimittaa yhden 
jumalanpalveluksenkin, 
mutta sitten vointi alkoi 
taas heiketä ja Hannu 
päätti lähteä Suomeen, kun 
siihen vielä omin jaloin ja 
Allegro-junalla kykeni.  

Sielläkin hän joutui 
sairaalahoitoon melkein 
viikoksi, mutta tuolla 
kertaa antibiootti tehosi 

heti ja pöpö saatiin päiviltä. Täällä 
laitettu kroonisen haimatulehduksen 
diagnoosi osoittautui onneksi vääräksi. 
Hannun vointi vaihteli tuon kolmen ja 
puolen viikon aikana aika lailla ja niinpä 
tunnetasolla liikuimmekin kuin 
amerikkalaisessa vuoristoradassa. 
Vaikeimpina hetkinä oli hyvä muistaa, 
että puolestamme rukoillaan ja että Isä 
kyllä tietää kaiken, vaikka lääkärien 
arviot vaihtelivatkin. Hannun 
sairaalajaksojen aikana Lilli pyöritti täällä 
Pietarissa kodin arkea ja sai tukea 
seurakuntalaisilta, joista aika moni soitteli 
ja kertoi rukoilevansa puolestamme.  
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Kiitämme myös teitä, jotka 
vierailuillanne olette meitä 
kevään aikana ilahduttaneet ja 
rohkaisseet. Keväällä oli 
poikkeuksellinen kahden 
viikon vaihe, jolloin ovi kävi 
tiuhaan tahtiin. 
Erityiskiitokset 
nimikkoseurakuntamme 
Juupajoen porukoille. Niin ja 
Bosniassa palveleva 
virolaislähetti Jael oli 
seurakunnan keskustelupiiriin 
erityisvieraana, mukavaa oli. 
 
Elämän tie 

Kahden sairaalareissun välillä saimme 
osallistua Kelton seurakunnan 
järjestämään retkipäivään. Kävimme 
silloin Laatokan rannalla ns. elämän tiellä, 
jonka kautta ihmisiä ja ruokaa kuljetettiin 
Leningradin piirityksen aikana. Piispa 
Aarre Kuukaupin johdolla pidettiin 
hartaus ja muisteltiin 
kotiseuduilta 
karkotettuja 
inkeriläisiä. Aivan 
erityisen elävän 
tuosta matkasta teki 
se, että 
seurakuntalaisten 
joukossa oli loistava 
matkaopas, jolla oli 
valtavasti 
kerrottavaa 
piirityksestä ja 
karkotuksista. Paljon ovat ihmiset 
joutuneet kokemaan ja kärsimään - 
toivottavasti vastaavaa ei enää ikinä 
tapahdu! 

 
Viime kirjeissämme olemme kertoneet 

seurakuntalaisestamme, lähes 100-
vuotiaasta Olgasta, joka sai helmikuussa 
aivoverenvuodon. Hänen vointinsa 
parani hieman ja hän palasi tuttuun 
yksityiseen vanhainkotiin. Huhtikuun 
puolivälissä kävimme häntä taas 
katsomassa, mutta kontaktia häneen 
emme oikein enää saaneet. Lauloimme ja 
rukoilimme kuitenkin hänen vuoteensa 

äärellä ja pari päivää myöhemmin 
tuli tieto, että hän on päässyt 
Taivaan kotiin. Jälkikäteen 
kuulimme, että vierailumme 
jälkeen Olga oli ollut selvästi 
levollisempi. Myöhemmin 
myös muistimme, että Olgan 
kertoi meille viime pääsiäisenä 
saaneensa Jumalalta tiedon, 
että hänen lähtönsä tulee 

vuoden sisällä ja niin siinä 
kävikin, suht’ päivän 

tarkkuudella vieläpä. Ihmeellisiä 
ovat Herran tiet! 

 
9.5., voitonpäivä... 
…on tässä maassa iso juhla kuten 
luultavasti tiedättekin. Monet iäkkäät 
seurakuntalaisemmekin saivat juhlan alla 
kaupungilta onnitteluja oikein kukkien ja 
muistoesineiden muodossa. Itse kävimme 
voitonpäivänä keskustassa ihailemassa 
vanhoja raitiovaunuja, löysimme 

mukavan ruokapaikan ja 
seurasimme 
Kuolemattomien 
rykmenttiä, 
Nevskillä järjestettyä 
marssia. Siinä 
marssijat kantoivat 
toisessa 
maailmansodassa 
kaatuneitten kuvia. 
Marssia seuranneiden 
lukumääräksi 
arvioitiin 170 000 – 300 
000 - melkoinen 
haarukka, mutta väkeä 

oli kyllä paljon ja marssi vaikuttava. 
 
Suruja ja iloja 
Silloin, kun muutimme Pietariin, 
seurakunta kokoontui kaksi kerta 
kuukaudessa – aina silloin, kun Virosta 
tuli pappi. Sitten, kun jumalanpalveluksia 
alettiin järjestää joka sunnuntai, oli 
kävijämäärissä aluksi selkeä ero – 
virolaisen papin sunnuntaina oli 
enemmän väkeä. Nyt ovat kävijämäärät 
lähentyneet toisiaan eli seurakunta on 
tottunut mahdollisuuteen kokoontua joka 



 

 

sunnuntai. Yleisellä 
tasolla on kävijämäärä 
kuitenkin laskenut, 
vuodet tekevät 
tehtävänsä ja moni 
entinen aktiivikävijä 
pääsee enää ani harvoin 
tulemaan. Iloitsemme 
kuitenkin niistä 
muutamista, jotka ovat 
halunneet kotikäyntejä. 
Näistä yksi on Lidia, johon 
saimme tutustua vähän 
paremmin jokin aika sitten ja 
uusintavierailu hänen luokse on sovittu ja 
on toiseksi viimeinen työtehtävämme 
ennen kesälomaa. Myös Lilian-tädin 
luona olemme saaneet käydä 
säännöllisesti. Hän pitää laulamisesta ja 
kirjoittaa aina muistiin lauletut virret ja 
laulelee niitä sitten yksikseen omasta 
virsikirjastaan. 

 
Toukokuussa saimme iloita 

monista hienoista konserteista, 
joissa muiden esiintyjien 
joukossa näyttivät taitojaan 
myös omat tyttäremme, toinen 
pianolla ja toinen viululla. 

 
Toukokuun 13. päivänä 

Lilli sai päivällä 
puhelinsoiton, että hänen 90-
vuotias mummonsa oli viety 
sairaalaan ja illalla, kun 
tulimme kotiin yhdestä 
tyttöjemme konsertista, saimmekin jo 
suruviestin. Todella ihmeellinen on ollut 
Jumalan aikataulu. 

Nana, niin kuin häntä kutsuimme, oli 
osallistunut edellisenä päivänä 
vanhainkodissa pidettyyn 
jumalanpalvelukseen ja nauttinut 
ehtoollisen. Sen jälkeen hän ja Lilli olivat 
puhuneet puhelimessa ja Nana oli 
kiittänyt myöhästyneestä 
äitienpäiväkortista. 

Seuraavana aamuna eli 14.5. Lilli oli 
luvannut lähteä kv-linjalaisemme kanssa 
Moskovaan kahdeksi päiväksi. Tuokin oli 
kaikesta huolimatta mahdollista toteuttaa, 

kun vielä illalla Lilli sai sovittua 
puhelimitse tärkeimmät 
hautajaisiin liittyvät asiat. 
Toisenlainen ympäristö olikin 
hyvä mahdollisuus 
suruprosessiin - Lilli istui 
toisena päivänä monta tuntia 
yksin kahvilassa ja luki erään 
baltiansaksalaisen 
papinvaimon elämäkertaa, 
josta sai paljon rohkaisua. 

 
Helluntain aattona sitten 

hautasimme mummon Põltsamaan 
hautausmaalle ja ihmeellistä, miten 
Jumala rohkaisi meitä surussamme. 
Hautajaispäivänä kaupunki oli puettu 
Viron lippuihin, sillä illalla oli 
maakunnan laulujuhlat - ajankohta oli 
vielä ihan viime hetkellä aikaistettu. 
Tuona viikonloppuna oli Põltsamaalla 
myös monta tapahtumaa ja niinpä 

näimme todella paljon 
tuttuja ja pääsimmepä 
helluntaina 
vihkikirkkoomme (kuvassa 
ylhäällä) 
jumalanpalvelukseen. Ja 
vielä kaiken tuon lisäksi 
seuraavana päivänä eli 
toisena helluntaina saimme 
Tartossa osallistua (Hannu 
myös papiston kulkueessa) 
piispa Joel Luhametsin 

virkaanasettamisjumalanpalvelukseen - 
Hannun piti alun perin mennä sinne 
yksin. Samalla pääsimme ihailemaan 
vastakunnostettua Paavalin kirkkoa, 
entistä palvelupaikkaamme. Upeassa 
kunnossa on kirkko, käykääpä 
katsomassa! 

 
Toukokuun viimeisenä päivänä loppui 

kouluvuosi myös Pietarin suomalaisessa 
koulussa - iloitsemme tyttöjemme 
todistuksista. Parantamisen varaa vielä 
jäi, mutta ylpeitä vanhempia voimme silti 
olla. 



 

 

Tätä kirjoittaessa kuuluu viereisestä 
lastenhuoneesta, kuinka vieraita 
toivotetaan tervetulleeksi hotelli 
Lököpököön, heitä kirjataan sisään ja 
neuvotaan huoneisiinsa – ensin suoraan ja 
sitten heti oikealle. Ja voi niitä makeita 
nauruja, kun ”vieras” löysi itsensä 
kylppäristä. Eikös ole selkeitä vihjeitä 
vanhemmille, että lomallelähtöä jo 
odotetaan?! 

 
21.6. on kevään viimeinen 

jumalanpalvelus, jonka jälkeen 
seurakuntaelämä jää kesätauolle. Itse 
suuntaamme Viroon ensin juhannusta 
viettämään ja sitten aktioviikolle eli 
Neljän Tuulen ristinvaellukselle, joka 
huipentuu 3.-5.7. kirkkopäiviin Tartossa. 
Emme siis valitettavasti tapaa KL-päivillä 
Turussa, mutta rohkaisemme Sinua silti 
osallistumaan, mikäli vain mahdollista. 
Lähetyspuodista saatat löytää tuliaisia 
mm. Venäjältäkin, vinkki-vinkki! J 

 
6.7. teemme vielä vierailuun 

nimikkoseurakuntaamme Haapsaluun, ja 

sitten siirrymme Suomenlahden 
pohjoispuolelle ja aloitamme LOMAN. 
 

Ja ihan lopuksi vielä pyydämme 
esirukousta seurakunnassa parhaillaan 
tehtäviin tarkastuksiin liittyen. Rukoillaan 
Jumalan hyvää johdatusta tähänkin 
savottaan. 

 

Siunattua ja levollista kesää! 
  Keskiset 
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