Petroskoin seurakunnan historiaa ja kirkon rakennusvaiheita
Petroskoin evankelis-luterilainen seurakunta rekisteröitiin ensimmäisenä inkeriläisseurakuntana
1969. Inkerin kirkon vaikeista historian vaiheista, sen kokemasta vainoista ja kirkkorakennusten
takavarikoinnista huolimatta seurakuntatyö käynnistyi lähes tyhjästä. Seurakunnan aktiivisen
toiminnan seurauksena se sai luvan lailliseen toimintaan ja seurakuntatyö käynnistyi v. 1970 kun
seurakunta sai ostaa kirkoksi pienen mökin 8 km päästä Petroskoin keskustasta. Seurakunta sai
luvan rankentaa kirkon tälle tontille pääosin talkootyönä v.1983. Lisätilaksi seurakunta sai v. 1990
Suomen kirkon tuella rakennetun pienen seurakuntatalon.
Pieni, syrjässä sijaitseva ja huonokuntoinen kirkkorakennus ei tarjonnut riittäviä mahdollisuuksia
toimintaan ja Petroskoin keskustaan alettiin suunnitella uutta kirkkoa Lohijoen rantapuiston
alueelle. Uudesta kirkosta toivottiin erityisesti keskusta lasten, nuorten ja opiskelijoiden parissa
tehtävälle työlle.

Petroskoin kirkon rakentaminen alkoi puiden kaatamisella kirkon tontilta 21.9.2004
Petroskoin kirkon rakennustyö sai luvan 14.4.2004. Rakennustyö käynnistyi tontin puiden
kaatamisella, maan tasoitustyöllä ja valmisteluilla kirkon pohjatöiden alkamista varten. Tässä
historiallisessa tehtävässä oli mukana talkooryhmä Kalajokilaaksosta ylivieskalaisen Matti Harjun
johdolla. Harju toimi myös alusta loppuun kirkkohankkeen keräyspäällikkönä.

Kirkon Ulkomaanavun toimesta perustettu Kirkko
Petroskoihin Tiili Tiileltä keräys keräsi v. 2004-2006 varoja
Petroskoin uuden kirkon rakentamiseksi. Monet
suomalaiset seurakunnat ja Kalajoen rovastikunnan useat
seurakunnat tukivat taloudellisesti Petroskoin kirkon
rakennustyötä. Kirkon rakentamisen kustannus 1,5
miljoonaa euroa saatiin kokoon lahjoituksena Venäjältä,
Suomesta ja Yhdysvalloista. Myös rakentamiseen liittyvät
talkoomatkat ja lukuisten vapaaehtoisten suorittamat
varojen keruutempaukset eri paikkakunnilla ja monenlainen
vapaaehtoistoiminta tukivat Petroskoin kirkon rakennus- ja
ystävyysseurakuntatyötä. Petroskoin kirkon
rakennuskomitean puheenjohtajana toimi Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra Timo Määttä ja
pääarkkitehtina Keijo Tolppa Savonlinnasta. Kirkkosaliin varattiin 300 istumapaikkaa ja
seurakuntasaliin 100. Kirkon tiloihin suunniteltiin myös kerhohuoneisto, kanslia, vierashuone ja
papinhuone.

Uuden kirkon vihkimisjuhlaa vietettiin 6.9.2009. Kirkon vihkimismessun toimittivat Inkerin
evankelis-luterilaisen kirkon piispa Aarre Kuukauppi, Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi,
ystävyysseurakuntien ja Herättäjäyhdistyksen edustajat Suomesta. Kirkko vihittiin seurakunnan
huoneeksi ja Pyhän Hengen kirkoksi. Kalajoen rovastikunta lahjoitti saarnatuolin, alttaripöydän ja –
kaiteet ja paljon muutakin irtaimistoa saatiin lahjoituksena kirkkoon ja muihin toimitiloihin.

Kalajoen rovastikunnan rovastikuntakuoro lauloi
juhlamessussa. Ylivieskalaisen taiteilija Kalervo
Löytynojan maalaama alttaritaulu saatiin perille
Petroskoin kirkkoon vihkimisjuhlan jälkeen.
Petroskoin seurakuntaan kuuluu tällä hetkellä n.
200 jäsentä, kirkossa pidetään sunnuntaisin
suomenkielinen ja venäjänkielinen
jumalanpalvelus. Seurakunnan kirkkoherrana
toimii Aleksei Krongolm. Jumalanpalveluksen
aikana kokoontuu lasten pyhäkoulu. Lapsille ja
nuorille järjestetään kirkolla kerho-ja
leiritoimintaa. Seurakunnassa toimii myös
vapaaehtoisten diakoniaryhmä, jonka
vapaaehtoiset auttavat vanhuksia ja muita
avuntarvitsijoita kodeissa, asunnottomia,
vammaisia lapsia ja nuoria hoitokodeissa jne.
Ylivieskan seurakunta tukee osana Kalajoen
rovastikunnan toimesta yhteistyönä
toteutettavaa ystävyysseurakuntatyötä Petroskoissa. Ystävyysseurakuntatyö sisältää säännöllisiä
yhteyksiä ja vierailuja Petroskoin seurakuntaan. Kalajoen rovastikunnan eri seurakunnat
vastaanottavat vuorotellen vieraita Petroskoin seurakunnasta. Petroskoin seurakuntaa tuetaan
taloudellisesti sekä myös erilaisin
tavaralahjoituksin matkojen yhteydessä. Kalajoen
rovastikunnan ystävyysseurakuntatyössä
keskeistä on ollut seurakuntatyön koulutuksen
järjestäminen Petroskoissa ja erityisesti lapsi-,
nuoriso ja diakoniatyön käynnistymisen
edesauttaminen säännöllistä koulutustoimintaa ja
seurakuntatyötä järjestämällä.
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