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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. Segezhan
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.
Suomen Lähetysseuran tuen avulla halutaan tukea seurakuntaa ja sen toimintaa, kehittää
seurakunnan omaa kapasiteettia sekä tukea pappia työssään. Lisäksi Lähetysseuran varoilla
tuetaan seurakuntaa sen tekemässä tavoittavassa työssä, ja uusien vastuunkantajien saamisessa ja
kouluttamisessa.
Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Viikon aikana seurakuntalaiset kokoontuvat jumalanpalvelukseen, raamattutuntiin ja rukouspiiriin.
Tärkeä osa seurakunnan työstä on myös kotivierailut jossa kirkkoherra ja seurakuntalaiset käyvät
vanhusten ja apua tarvitsevien ihmisten luona. Seurakunnassa toimii myös kuoro.
Raportointiaikana seurakuntalaiset tekivät kesämatkan sekä vierailivat Petroskojn seurakunnassa.

Seurakunta
kesäretkellä
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Segezhan seurakunnassa jumalanpalvelus on viikon tärkein tapahtuma seurakuntalaisille. Pavel
joka jo kohta kaksi vuotta sitten tuli Segezhaan kirkkoherratehtävään, on tässä vaiheessa ehtinyt
asua ja tutustua kaupunkiin ja seurakuntalaisiin. Seurakuntalaiset ovat alkaneet käydä
aktiivisemmin seurakunnan tapahtumissa, tämän jakson aikana seurakuntalaisten määrä
jumalanpalveluksessa on lisääntynyt. Jumalanpalveluksessa käy keskimäärin 15-40 ihmistä. Myös
seurakunnan raamattupiirissä ja rukouspiirissä seurakuntalaiset osallistuvat mielellään.
Rukouspyyntöjä tulee seurakuntalaisilta yhä enemmän, kertoo Pavel. Muutama seurakuntalainen
ei pääse kirkkoon, niinpä kirkkoherra vierailee heidän kotonaan viikoittain. Kesällä seurakunta teki
retken. Tämä matka oli tärkeä seurakuntalaisten yhteydelle. ”Matka yhdisti meitä ja
seurakuntalaiset olivat todella kiitollisia ja tyytyväisiä retkeen”, kirjoittaa Pavel. Moneen vuoteen
emme ole kokeneet tällaista yhdessäoloa, he kertovat onnellisina. Seurakuntalaiset olivat
vuokranneet linja-auton ja kävivät useissa Karjalan rovastikunnan seurakunnissa. –”Joka paikassa
meidät otettiin ilolla vastaan. Seurakunnan pappi kertoi meille seurakuntansa historiasta ja sen
nykypäivän elämästä ja sen jälkeen pidimme raamattutunnin”, kertoo Pavel.
Reformaatiojuhlan yhteydessä seurakunta vieraili Petroskojn seurakunnassa. He viettivät yhdessä
Petrosjkon sekä muiden karjalan rovastikunnan seurakuntien kanssa juhlamessua. Tästä on jo
tullut perinne rovastikunnassa. ”Tämä on hieno mahdollisuus kokoontua yhteen, viettää
ehtoollista yhdessä, ja kokea yhteyttä Kristuksen kirkkona ja näin vahvistua uskossa,” toteaa Pavel.

Reformaatiosunnuntaina
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Seurakunnan oma kuoro lauloi seurakunnan joulujuhlassa, jokaiselle oli varattu lahja ja lisäksi oli
teetarjoilu. Ensimmäistä kertaa moneen vuoteen järjestettiin myös joululaulutilaisuus.

Joululaulutilaisuus
seurakunnassa

Seurakunta omistaa myös asunnon jossa kirkkoherra asuu. Raportointiaikana on tehty pientä
pintaremonttia ja ikkunat on vaihdettu, mikä on vaatinut varoja seurakunnan budjetista.
Seurakunta elää tiukasti työ- ja budjettisuunnitelman mukaisesti ja tuen avulla pystyvät
pyörittämään seurakunnan toimintaa sekä maksamaan palkkaa kirkkoherralle.
Suomen
Lähetysseuran tuen lisäksi tuloja on vain seurakunnan omat kolehtitulot.
Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Lämpimät kiitokset Segezhan seurakunnan työn tukijoille! Rukousaiheiksi haluamme jättää koko
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.

Segezhan
seurakunta
yhteiskuvassa
joulujuhlan päätteeksi.
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