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Teologisen Instituutin kapasiteetin vahvistaminen
Kumppani: Inkerin kirkko

Hankkeen kuvaus:
Teologinen Instituutti on Inkerin kirkon koulutuskeskus, joka kouluttaa kirkon tarpeisiin teologeja, ja
seurakunnan työntekijöitä. Teologisen Instituutin tärkeintä ydintyötä on sen tarjoama teologinen opetus.
Teologian kandidaatin tutkinto-ohjelma on kestoltaan 3,5 vuotta. Opintoihin sisältyy teologisten
aineiden lisäksi myös käytännön harjoitteluja sekä seurakuntaharjoitteluja. Opiskelijat tulevat eri
Inkerin kirkon seurakunnista jotka sijaitsevat ympäri koko Venäjää, ja ovat iältään 20-60 vuotiaita.
Lukuvuodessa on kaksi lukukautta ja opiskelijat asuvat senajan Instituutin tiloissa. Lähellä sijaitseva
Kelton seurakunta tarjoaa opiskelijoille myös aktiivista seuraakuntaelämää sekä mahdollisuus
palvelemiseen ja käytännön harjoituksiin. Lukuvuosien välillä opiskelijat tekevät harjoittelun omassa
seurakunnassa. Uusi askel koulutuksessa on syksyllä 2016 otettu teologiakandidaatin etäopiskelussa.
Tällä
hetkellä
Instituutissa
järjestetään
myös
lapsija
nuoriostyöntekijäkurssit,
diakoniatyöntekijäkurssit, kanttorikurssit sekä perhetyöntekiijäkurssit joiden koulutukset koostuvat eri
3-6 päivän mittaisista jaksoista kahden tai kolmen vuoden aikana. Muut kurssit Instituutilla ovat
viestintäkurssit, pappienkokoukset sekä muita kirkolle ajankohtaisia seminaareja ja lyhytkursseja.
Perusteologinen kurssi järjestetään sekä koulutuskeskuksessa että eri rovastikuntien seurakunnissa. Sen
tavoitteena on valmistaa teologisiin opintoihin, kouluttaa kirkon henkilökuntaa ja maallikkojäseniä, jotta
heillä olisi riittävästi motivaatiota ja työhön tarvittavia taitoja. Toiveena on myös, että osallistujat
saisivat koulutusten kautta lisää eväitä kristilliseen kasvuunsa ja saisivat lisäksi tietoa kristinuskosta,
kirkosta, Raamatusta, luterilaisuudesta ja seurakuntatyöstä.
Koulutuskeskus sijatsee Keltossa, Pietarissa noin 25 km länteen. Instituuttiin alueella sijaitsee
päärakennus, sivuasuntola, ruokala sekä kaksi asuinrakennusta ja vanha toimisto josta tällä hetkellä
tulee asuntoja. Instituutin alueella on hyvät puitteet monenlaiselle toiminnalle. Teologinen Instituutti
vuokraa tilojaan, myös ulkopuolisille. Siellä voi järjestää mm. erilaisia leirejä ja seminaareja.
Vuokratulojen ansiosta Instituutin taloudellinen itsekannattavuus kasvaa ja sen taloudellinen tilanne
kohenee. Tämä taas mahdollistaa Instituutin taloudellisen riippumattomuuden yhä enenevässä määrin.
Suomen Lähetysseuran toimintatuen avulla halutaan vahvistaa kirkon ammatillista osaamista ja kirkon
työntekijöiden hengellistä identiteettiä sekä kouluttaa seurakuntia ja kirkkoa varten ammattitaitoisia ja
motivoituneita työntekijöitä. Suomen Lähetysseuran työn tavoite on myös kehittää Instituutin omaa
kapasiteettia ja omaehtoisuutta.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2017:
Tammikuussa 10 opiskelijaa jatkoivat teologian kandidaatin opintojaan Keltossa. Lukuvuoden
uutuus oli teologiakandidaatin opiskelu etänä. Monet opiskelijat ovat jo työssäkäyviä ja perheellisiä,
ja mahdollisuutta kokoaikaiseen opiskeluun ei ole. Haasteellista on myös Inkerin kirkon
seurakuntien sijainnit ympäri Venäjää - opiskelijalle matka Pietariin voi olla jopa tuhansia
kilometriä. Etäopiskelu mahdollistaa isommalle määrälle kiinnostuneita opiskella teologiaa ja saada
tutkinnon. Tammikuun alussa pidettiin etäopiskelun toinen lähijakso ja toukokuussa kolmas.
Etäopiskelun linjalla on 19 opiskelijaa.
Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori, Venäjä
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Perusteologinen kurssi järjestetään sekä Teologisella Instituutilla ja rovastikunnissa.
Raportointiaikana pidettiin maaliskuussa kirkkohistoria-moduuli Petroskojn seurakunnassa, johon
osallistui 21 aktiivista seurakunnan jäsentä sekä Novosibirskissä dogmatiikka-moduulin. Pyhän
Marian kirkossa Pietarissa pidettiin huhtikuussa neljän illan aikana kirkkohistoria-moduuli, jossa oli
mukana noin 30 ihmistä. Rzevin seurakunnassa (Moskovan rovastikunta) järjestettiin toukokuussa
myös kirkkohistoria- moduuli. Kurssin opettajina toimivat pääasiassa Instituutin omat opettajat
mutta myös seurakuntien omat papit. Suomesta kutsutaan myös opettajia.

Opettaja ja professori
S.A.Isaev pitämässä
kirkkohistorian luentoja
perusteologisella kurssilla
Petroskojssa.

Teologisessa Instituutissa järjestettiin 13.–24.3. perusteologisen kurssin toinen jakso joka sisälsi 4
moduulia: oma hengelllinen elämä, johdatus uuteen Testamenttiin, johdatus Vanhaan Testamenttiin,
homiletiikka (käytännöllinen teologia) ja hermeneutiikka (tekstien tulkinta). Tähän kurssiin on
tämän lukuvuoden aikana osallistunut 7 ihmistä. Kurssin päättötodistuksen saivat kolme opiskelijaa:
Viktor Vaikuma ja Johan Adamson Syktyvkarin seurakunnasta ja Aleksej Hägglund Ruskealan
seurakunnasta. Kurssin käyneillä on mahdollisuus hakea Instituutin teologiakandidaattilinjalle.
Näin teki Viktor Uralin rovastikunnasta ja aloitti syksyllä 2017 teologiaopintoja Keltossa.
Näin vastaavat kurssin opiskelijat kysymykseen mikä sai heidät osallistumaan perusteologiseen
kurssiin:
- haluan vahvistua uskossa ja oppia jotain uutta josta on hyötyä lasten ja nuorten
parissa tehtävässä työssä.
- tulin tälle kurssille koska halusin enemmän tietoja luterilaisuudesta. Tämä on
oivallinen tilaisuus opiskella teologian perusteita.
- olen kauan miettinyt teologiaopintojen aloittamista. Olen kuullut Teologisesta
Instituutista ja sen vahvasta teologian opetuksesta, myöskin että koulutus on hyvä.
Tarvitsen teologiatietoja omissa tehtävissäni. Ajattelen myös että kirkon työntekijät
kaikilla tasoilla tarvitsevat ainakin teologian peruskoulutuksen. Haluaisin jatkaa
opintoja tämän kurssin jälkeen.
Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori, Venäjä
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Yhteistyössä Teologisen Instituutin kanssa Inkerin kirkko järjestää joka vuosi pappien kokouksen.
Noin 70 Inkerin kirkon pappia ja diakonia eri puolilta Venäjää osallistui 15.-19. toukokuuta
reformaation merkkivuodelle omistettuun pappien seminaariin Keltossa. Seminaarin aihepiirejä
olivat muun muassa Inkerin kirkon strategia, pastorin työ Raamatun valossa ja lähetystyö tänä
päivänä. Kokous päättyi 19. toukokuuta jumalanpalvelukseen, jonka yhteydessä vihittiin
papeiksi Vitali Prasolov (Shekino), Pavel Ananjev (Segezha), Valeri Stepanin (Omsk)
ja Sergei Shilovski (Irkutsk). Diakoniksi vihittiin Vladimir Bitkin (Kolppana). Vihkimyksen toimitti
piispa Kuukauppi, jota avustivat lääninrovastit Olav Pantshu (Saratov) ja Valeri Antipov (Rzhev).
Muita kursseja Teologisella Instituutilla on ollut diakoniatyöntekijän kurssi, jonka ensimmäinen
jakso pidettiin helmikuussa 7 osallistujalla. Lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden kurssin ensimmäinen ja
toinen jakso järjestettiin tammikuussa ja maaliskuussa. Koulutukseen osallistuu 10 nuorta eri
seurakunnista.

Lapsi ja nuorisotyöntekijöiden kurssilaiset

Diakoniatyöntekijäkurssin osallistujat

Näin kertoo Riitta Puukkonen kirkon lapsi- ja nuorisotyön osaston johtaja: ”Tammikuussa kirkon
lapsi- ja nuorisotyönosasto aloitti yhteistyössä Teologisen instituutin kanssa uuden lapsi- ja
nuorisotyönohjaajien kurssin. Kaksi opintojaksoa kahden vuoden mittaisista opinnoista on jo
pidetty keväällä. Uuden kurssin erityisyys on siinä, että ensi kertaa avattiin mahdollisuus suorittaa
opintoja etäopintoina niille opiskelijoille, jotka ovat kaukaisista seurakunnista ja joille
matkustaminen Kelttoon olisi hyvin hankalaa. Heitä varten oppitunnit videoitiin ja videot ladattiin
Internetiin. Opetustilanteet, jotka vaativat henkilökohtaisempaa kontaktia järjestettiin
webinaareina, jolloin opiskelijat pystyivät esittämään kysymyksiä opettajalle ja osallistumaan
intensiivisemmin opetukseen. Kaikki muu materiaali ja kotitehtävät ovat etäopiskelijoilla samat
kuin paikan päällä opiskelevilla. Kurssilla on yhteensä 12 opiskelijaa, jotka ovat Moskovasta,
Nizhny Novgorodista, Toksovasta, Tyröstä, pyhän Marian seurakunnasta Pietarista, Keltosta,
Syktyvkarista ja jopa Kazakstanista. Kaikki kurssin opettajat työskentelevät vapaaehtoisina eli eivät
saa opetuksesta palkkaa.

Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori, Venäjä
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Opettajien joukossa on pastoreita, lapsi- ja nuorisoyönosaston työntekijöitä, Teologisen instituutin
opettajia ja opiskelijoita sekä kokeneita nuorisotyönohjaajia ja pyhäkoulunopettajia. Lisäksi
kursseilla käy opettamassa suomalaisia lähettejä, kuten ystävämme Pentti ja Terhi Smeds, jotka
ovat monien vuosien ajan tukeneet työtämme. Opiskelijat eivät saa kursseilta vain teoriaa, vaan
myös käytännön harjoittelua. Monilla kurssin opiskelijoilla on jo kokemusta seurakuntatyöstä ja
kurssilla he voivat jakaa kokemuksiaan ja ideoita, harjoitella esimerkiksi pyhäkoulun vetämistä.
Kesäisin opiskelijat osallistuvat lasten- ja nuortenleirien suunnitteluun sekä toteutukseen.”
Maaliskuussa oli myös vuorossa perhetyöntekijöiden kurssin toinen jakso. Opetuksesta ja kurssin
järjestämisestä vastaa Natalja Antipova joka toimii kirkon perhetyön koordinaattorina Rzevin
seurakunnasta. Tämän jakson teemana oli avioliitto. Kirkkomuusikoiden koulutus järjestetään
neljässä jaksossa. Ensimmäinen oli kesäkuussa:”Kirkkomuusikoiden opiskelijoiden taso on hyvin
vaihteleva; joku on taitava kuoronjohtaja, toinen orkesterinjohtaja, jollakin on urkurin
maisteritodistus, joku toimii musiikkiopettajana, toinen soittaa puolustusvoimien orkesterissa. On
myös olemassa opiskelijat joilla on vain musiikkikoulun todistus. Kaikkia yhdistää kiinnostus ja
halukkuus kehittää seurakuntien musiikkityötä”, kertoo kurssin kordinaattori Darja Shkurljateva.
Inkerin kirkon Teologisessa Instituutissa alkoi toukokuun alussa nelivuotinen, pappien perheille
suunnattu johtajuuskoulutus. Sen järjestävät Pastoral Leadership Institute International (PLII) järjestö yhdessä Teologisen Instituutin kanssa. Seminaariin osallistui seitsemän pappia ja
sananpalvelijaa eri puolilta Venäjää, kaukaisimmat Burjatiasta saakka. ”Miten seurakunta voi tehdä
lähetystyötä omassa toimintaympäristössään”? ”Kuinka innostaa passiivisia seurakuntalaisia
seurakuntatyöhön”? ”Mitä tehdä, kun vanhoista seurakuntalaisista on tullut mukavuudenhaluisia,
eivätkä he halua ottaa vastaan uusia jäseniä” ovat esimerkkejä kurssin teemoista. Suurin osa
opetuksesta oli yhteistä, mutta parina päivänä naiset ja miehet kokoontuivat erikseen pohtimaan
itselleen olennaisia kysymyksiä, jotka aviopuolisot yhteisessä osiossa sitten jakoivat toisilleen.
Yhteisen työn erityisyyttä syvensi Valerij Antipovin ja Natalia Antipovan (Rhzev) pitämä avioliittoopetus.

Kanttorikurssin opiskelijat

Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori, Venäjä
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Terveiset ja kiitokset tukijoille: Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Lämmin kiitos teille kaikille, jotka mahdollistatte ja kannattelette Teologisessa Instituutissa
tehtävää työtä esirukouksin ja muistamisin! Rukousaiheiksi haluamme jättää Instituutin rehtorin ja
henkilökunnan. Rukoilemme opiskelijoiden ja kaikkien kurssien osallistuneiden puolesta,
perusteologisen kurssin järjestämisen puolesta rovastikunnissa. Lisäksi pyydämme esirukousta koko
Instituutin tulevaisuuden puolesta. Rukoilkaa myös juuri valmistuneiden pappien puolesta, että he
löytäisivät paikkansa seurakunnissa ja kirkossa.

Pappisvihkimys 19.5.2017 Keltossa

Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori, Venäjä
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