Rovastikuntamatka 6-9.12.2019 Petroskoihin
Meitä oli matkalla 24 henkeä, joista nuoria 16 ja 2 lasta. Mukana oli matkalaisia Kalajoelta,
Pyhäjoelta, Oulaisista, Ylivieskasta ja Nivalasta. Nuorten osalta matkaa tuki Kalajoen
rovastikunnan kasvatustoimikunta. Nuoret ja osa aikuisista majoittuivat perheissä, osa hotellissa.
Leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavana Suomesta oli nuorisotyönohjaaja Tanja Vähäoja, varalla
diakoni Aira Lehto, Venäjältä nuorisojohtaja Nadja Krongolm ja kirkkoherra Aleksei Krongolm ja
muina ohjaajina nuorisotyönohjaaja Johanna Saarela Oulaisista. Johanna vastasi kuoron
harjoituksista ja johtamisesta.
Ennen matkaa oli 2 tapaamista nuorten matkalaisten kanssa ja lauluharjoituksia sekä toivottujen
pakettien käärimistä vapaaehtoisille vastuunkantajille.
Tuomisista vastasi Aira Lehto yhdessä matkalaisten kanssa. Suomea taitavat ilahtuivat kovasti
Päivän tunnussana kirjoista, joita oli nyt tarpeeksi (40 kpl). Muina tuomisina veimme
ehtoollisleipiä, kynttilöitä, kahvia, lasten ja
nuorten vaatetta, lämpimiä vaatteita
kaikenikäisille sekä mm. kenkiä ja
askartelutarpeita. Muistimme 25
vastuunkantajaa pienellä lahjalla. Nuoret
matkalaiset tekivät paketit
ennakkokokoontumisessa.
Lauantaina harjoittelimme kauneimpia
joululauluja varten lauluja yhdessä
Petroskoilaisten kanssa. Vierailimme myös
Nurinkurin-talossa sekä tutustuimme
Petroskoin nuorten ja suomalaisten kesken.
Illan kauneimmat joululalulut tilaisuudessa oli
mukana myös lasten suomikerho tontuiksi
pukeutuneena. He lauloivat ja leikkivät ja
saivat yleisönkin mukaan. Joululaulut
laulettiin sekä venäjäksi että suomeksi.
Aleksei Krongolm johdatteli iltaa. Tanja
Vähäoja toi matkalaisten terveiset.
Kauneimmat joululaulut-tilaisuuteen osallistui
115 ihmistä meidän matkalaisten lisäksi.
Sunnuntain jumalanpalveluksissa nuoret
lauloivat ja matkalaisten terveiset toivat Aira
Lehto suomenkielisessä ja nuorisotyönohjaaja
Tuomas Saarela venäjänkielisessä
jumalanpalveluksessa. Lapset ja osa nuorista
osallistuivat pyhäkouluihin.
Kalajoen rovastikunnan lahjana Petroskoin
seurakunnan nuorisotyölle veimme Kitaran
toivomuksen mukaisesti.

Kuvia Petroskoin seurakunnan toiminnasta
Valtakunnallinen ,kansainvälinen ja ekumeeninen Pisaraleiri Pieksämäellä 24.-29.7.2019.
Petroskoin ev.lut seurakunnasta oli 20 nuorta ja ortodoksisesta seurakunnasta saman verran.

Petroskoin seurakunnan 50-vuotisjuhlista 31.1.2020: Vanhan kirkon muistomerkin paljastus

”Niille, jotka rakastavat jumalaa, kaikki on mahdollista.”

Petroskoin seurakunnan 50 vuotisjuhlat 31.1.-2.2.2020
Piispa Aarre Kuukauppi kertoi, että seurakunnan paperit olivat valmiina jo 1969 joulukuussa, mutta
vuonna 1970 tammi-helmikuun vaihteessa seurakunta sai aloittaa toimintansa. Vuonna 1948
aluekomitean johtaja antoi Inkerin suomalaisille luterilaisille luvan palata Karjalaan. –”minä tunnen
sinun tekosi – olen avannut oven”. Kokoontumisvapautta ei silloin vielä ollut. Piispa kehoitti
läsnäolijoita: ”tukekaa omaa seurakuntaa ja omia ystävyyssuhteita”
Tuleva piispa Ivan Laptev kertoi vertauksen: kaivosta tulee ammentaa vettä juodaksemme –
Raamatun sanasta sielullemme elämää.
”Jumalan sana tekee työtä, elän Kristukselle yhdessä sinun kanssasi (Siperiassa). Olemme houkkia,
jos panemme toivomme vain tähän päivään. Taivashetki on Jumalan kohtaaminen. Jumala on
laupeudesta rikas – Hän tekee meidät eläviksi. Rukoilemme, että Jumalan sana avautuisi ja
kohtaisimme elämän Jumalan lapsina, joita olemme.”
Kirkon kauneus on lapsissa ja seurakuntalaisissa.

Tämän päivän tilanteita
Korona on vaikeuttanut kokoontumisia myös Petroskoissa. Aamuhartauksia ja jumalanpalveluksia
on pidetty netin kautta. Yhteyksiä on hoidettu puhelimitse ja kotikäynneillä. Ensimmäinen
jumalanpalvelus pidettiin juhannuksena. Syyskuussa oli perheiden luontoretki, johon osallistui 20
aikuista ja 13 lasta. Perillä oli raamattutunti ja ulkotoimintaa sekä tietysti eväitten syöntiä. Koulut
alkoivat syyskuun alussa ja pyhäkoulut myöhemmin syksyllä. Jumalanpalveluksia on jälleen kaksi,
suomen- ja venäjänkielinen.
Seurakunnassa on 85 jäsentä. Tänä vuonna on kastettu 5 henkeä ja edellisinä vuosina 15 ja 20.

Diakoniatyössä on annettu avustusta ja ruokapaketteja sekä ohjausmateriaaleja, kun ryhmät eivät
ole voineet nyt kokoontua.
Henkinen ja hengellinen tuki on tärkeää.
Monet nuoret vastuuhenkilöt ovat valmistuneet ammatteihin ja muuttaneet muualle. Toivotaan
erityisesti rukousta uusien seurakuntalaisten ja nuorten saamiseksi seurakuntaan.

Kuvia pyhäkoulusta

