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Segezhan seurakunta, Venäjä
Kumppani Inkerin kirkko

Hankkeen kuvaus

Segezhan seurakunta on Inkerin kirkon seurakunta ja sijaitsee
Karjalassa, Petroskoista 300 km pohjoiseen. Karjalan rovastikuntaan
kuuluu yhteensä 17 Inkerin kirkon seurakuntaa ja lääninrovastina toimii
Petroskojn kirkkoherra Aleksej Krongolm. Segezha on pieni, noin 30 000
asukkaan, tehdaskaupunki. Kaupungissa on iso paperitehdas, josta
suurin osa työikäisestä väestöstä saa elantonsa. Nuoret lähtevät
peruskoulun jälkeen muualle Petroskoihin ja Pietariin opiskelemaan, ja
monet jäävät sinne, mistä löytävät helpommin työtä. Paikallinen
luterilainen seurakunta syntyi aikoinaan inkeriläisten keskuuteen. Heille
luterilainen usko oli ja on tärkeä osa elämää. Vielä tänäkin päivänä
seurakunnassa
on
inkeriläisiä.
Paikallisen
papin
myötä
jumalanpalveluskieleksi on kuitenkin vakiintunut venäjä. Eeva ja Olavi
Raassina toimivat Suomen Lähetysseuran työntekijöinä Segezhassa
pitkään. He tekivät lähetystyötä rakentaen seurakuntaa ja kehittäen sen
toimintaa. He siirtyivät eläkkeelle keväällä 2015. Seurakunta sai
huhtikuussa 2015 papikseen vastavalmistuneen teologiankandidaatin ja
nykyään hän on seurakunnan kirkkoherra. Lähetysseura tukee
seurakuntaa vuonna 2016 yhteensä 8000 eurolla. Suomen
Lähetysseuran tuella halutaan kehittää seurakunnan omaa kapasiteettia
ja tukea uutta pappia työssään. Lisäksi Lähetysseuran rahoilla tuetaan
seurakuntaa sen tekemässä tavoittavassa työssä, ja uusien
vastuunkantajien saamisessa ja kouluttamisessa.

Raamattupiiri pappilassa
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Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Viikon aikana seurakuntalaiset kokoontuvat jumalanpalvelukseen, raamatuntuntiin ja
rukouspiiriin. Tärkeä osa seurakunnan työstä on myös kotivierailut, jossa kirkkoherra
ja seurakuntalaiset käyvät vanhusten ja apua tarvitsevien ihmisten luona.
Seurakunnan ohjelmaan kuului myös raportointiaikana: osallistuminen Suomen
Lähetysseuran järjestämään hankehallinnon koulutukseen Pietarissa huhtikuussa,
samassa kuussa vieraili seurakunnassa Artur Soittu ryhmän kanssa, Suomesta tuli
vieraita toukokuussa, pitäen kaksi tilaisuutta. Pientä remonttia on myös viime kevään
aikana tehty kirkon tiloissa.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Kävimme helmikuussa tätä vuotta Segeshassa hankematkalla. Matkan
päätarkoituksena oli tutustua uuteen kirkkoherraan ja katsoa mitä seurakunnalle
kuuluu. Illalla nousimme junaan Ladoshkan asemalla Pietarissa. Venäläiset ovat
tottuneet matkustamaan junalla ja se näkyi selvästi ihmisten ”junarutiineissa”. Neljän
hengen hyteissä luonnollinen osa on jutteleminen muiden matkustajien kanssa.
Hytit ovat pienet ja sängyt ovat hyvin kapeat, joten kun ilta tulee, niin ei ole muuta
tekemistä kuin vaihtaa yöpuku päälle ja mennä makuulle. Aamulla kun olimme
perillä, oli vielä pimeätä emmekä oikein tienneet kaupungin suuntaa. Tultuamme
ulos junasta näkyi vain ratoja eikä laituria ollenkaan. Mutta kyseltyämme ihmisiltä ja
pienen kävelyn jälkeen löysimme aseman ja siellä kirkkoherra Pavel Ananev odotti
pyörällään. Lähdimme aamupalalle pappilaan, joka samalla toimii kirkkoherran
asuntona. Asunnossa pidetään joskus myös seurakunnan raamattutunteja. Koska
asunnossa on useita
huoneita siellä voi
jopa järjestää
leirejä, pohti
kirkkoherra. Pavel
kertoo että hän
vasta tutustumassa
ihmisiin ja
seurakuntaan.
Seurakunta on pieni
ja koostuu iäkkäästä
väestä. Noin 30
aktiivijäsentä ovat
mukana toiminnan
piirissä.
Iltateellä Esterin kotona. Kuvassa kirkkoherra Pavel ja Esteri Haikara
joka toimii myös seurakuntaneuvoston puheenjohtajana.
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”Haluaisimme kovasti että seurakuntaan tulisi nuoria ja lapsia, hän kertoo.
Apunaan hänellä on seurakunnan vastuunkantajia, joista yksi on Esteri Haikarainen
joka on inkerilänen ja puhuu suomea. Myöhemmin illalla kävimme Esterin ja hänen
miehensä luona. Esteri kertoi meille ajasta kun seurakunta järjesti lastenleirejä ja
yhteistyötä tehtiin koulun kanssa.
Kirkkoherra Pavel seurakunnan kirkkosalissa

Pavel näyttää meille kaupunkia ja kävelemme
ortodoksikirkon ohitse. Kovaa työtä pitää tehdä
suhteiden ylläpitämiseksi. Kirkkoherra huokaa että
ortodoksinen kirkko on etuasemassa kaikissa
asioissa. Pienen luterilaisen kirkon täytyy
jatkuvasti pitää puolensa ja taistella. Positiivisena
asiana
oli
kevään
aikana
kutsu
sosiaaliviranomaisten
kokoukseen
johon
kirkkoherra osallistui ja sai kertoa seurakunnan
toiminnasta ja toiveistaan. Joka tapauksessa
tulevaisuutta
kohtaan kirkkoherra katsoo
toiveekkaana. –”Toivon että voisin olla tukena
myös vammaisille ihmisille. Kaupungissa ja sen
lähialueilla asuu paljon sellaisia ihmisiä jotka
tarvitsevat apua”. Pavel on itse syntynyt lievästi
kehitysvammaisena ja on käynyt paljon läpi
elämässään ja saanut taistella mm. ihmisten asenteita vastaan. Pavel on vahva
ihminen ja haluaa katsoa eteenpäin. ”Tykkään ihmisistä ja liikun paljon myös
kaupungilla. Sen takia pyörä on minulle tärkeä. Odotan että voisin ajaa ajokortin,
silloin voisin helpommin myös pitää yhteyttä muihin rovastikunnan seurakuntiin sekä
vierailla ihmisten luona Segeshan alueella. Kerran viikossa käyn Pashkovin perheen
luona jonka vammaisuutensa takia vain harvoin pystyy tulla kirkkoon osallistuakseen
seurakunnan toimintaan. Kerron heille sunnuntain teemasta, luemme raamattua ja
rukoilemme. Usein autan myös kodin askareissa, Pavel kirjoittaa hankeraportissa.
Taloudellisen avun lisäksi tärkeän tuen seurakunta saa Suomen Lähetysseuralta
myös hallinto-kysymyksissä. Mainitsemamme matkan aikana käytiin myös läpi
hallinnollisia asioita, ja yhteyttä pidetään sähköpostitse ja puhelimitse.

Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Lämpimät kiitokset Segezhan seurakunnan työn tukijoille! Rukousaiheiksi haluamme
jättää Segezhan seurakunnan, kirkkoherran, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset.
Rukoilemme erityisesti alueen vanhusten, lasten ja nuorten puolesta sekä
syrjäytyneiden ja vammaisten ihmisten puolesta. Rukoilemme koko kaupungin
puolesta, että yhä useammat löytäisivät Kristuksen.
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Toukokuussa 22 seurakuntalaista kirkkoherran johdolla teki seurakuntamatkan Valamoon. Matkan varrella
tutustuttiin Kontupohjan, Sortavalan, Läskelän ja Ruskealan seurakuntaan. Kuva on otettu Läskelän kirkon
edestä.

Suomen Lähetysseuran tuen tavoitteena on myös Segezhan seurakunnan hallinnollisen kapasiteetin
vahvistaminen. Kuvassa kirkkoherra ja Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä Andrey Heikkilä.
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