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Maailman toimivin kaupunki?
Helsinki mainostaa olevansa maailman toimivin kaupunki.
Alla on kuva Herttoniemestä noin viikko kovan lumisateen jälkeen. Helsingin Sanomissa ihmiset
valittavat, kun jalkakäytäviä ei ole aurattu ja autoilijat valittavat, että autot ovat hautautuneet lumeen.
Uskoisin, että kyse on siitä, että Helsingin kaukolämmitysjärjestelmä – nykyään myös
kaukojäähdytysjärjestelmä – toimii hyvin. On hyvä, että koronaeristyksessä olevien ei tarvitse palella
asunnoissaan.
Kuinka paljon maksaa yksi lonkkaleikkaus? Kuinka paljon maksaa yksi kolari huonosti hoidetuilla
kaduilla? Muistan, kuinka eräänä pahana lumitalvena Sleyn silloisen toimiston edessä ollut katu
aurattiin ensimmäisen kerran 25.3.! Syy on se, että jos lunta sataa jatkuvasti tai edes tiheästi,
kaupungin aurauskalusto joutuu tekemään töitä vain pääkaduilla ja asuinkadut jäävät kevätauringon
hoidettavaksi.
Minulla oli jumalanpalvelus Tampereen Luther-talolla 31.1. Mietin, pitäisikö yrittää vuokrata lumikelkka
Lempäälän Ideaparkista – jos tilanne Tampereella on huonompi kuin Helsingissä, varmaan kaupungin
rajalta lähtien on ”hanget korkeat nietokset”. No, kuten arvata saattaa, tilanne oli paljon parempi.
On ymmärrettävää, että Helsingin kaupunki ei voi pitää valtavaa aurauskalustoa varalla joka vuosi –
pari edellistä talvea olivat lähes lumettomia.
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Mutta nykyoloissa ei pidä mainostaa, että Helsinki on maailman toimivin kaupunki. Yhtä hyvin voisi
mainostaa, että Venäjällä on maailman toimivin demokratia.

Edellisen kirjeen jälkeen tapahtunutta
1. Väki vähenee
Venäjän väkiluku laski vuonna 2020 noin 510000 hengellä – lasku oli suurin vuoden 2005 jälkeen.
Kuolleita oli tammi-marraskuussa noin 185000 enemmän kuin aiempana vuonna, kuolleita oli
kaikkiaan 1.9 miljoonaa. Kuolleisuuden nousun syynä pidetään yleisesti koronavirusta – virallisten
tilastojen mukaan koronaan kuoli Venäjällä vuonna 2020 noin 60000 henkeä.
Syntyneitä lapsia oli 1.3 miljoonaa. Syntyvyyden väheneminen on suuri ongelma Venäjällä – tosin
käsittääkseni syntyvyys on Suomessa vielä pienempi kuin Venäjällä, vuonna 2017 luku oli
Venäjällä 1.76, Suomessa 1.9, mutta jos lasketaan vain syntyperäiset suomalaiset, luku oli 1.5.
Väestön säilyminen ennallaan vaatii noin 2.1.
Korona-aikana vähentynyt maahanmuutto selittää loput väen vähentymisestä.
2. Nokian laatu on huonontunut
Unohdin kännykän farkkutakin taskuun ja pesin sen pesukoneessa 40 asteen ohjelmalla. Ei
suostunut toimimaan pesun jälkeen. Ville Melanen teki muutama vuosi sitten saman ja puhelin
toimi pitkään pesun jälkeen.
Ostin aikanaan useamman Nokian ”vähä-älykännykän” varalle – osaan käyttää niiden ohjelmia.
Mutta ikävä kyllä suuri osa niistä ei ymmärrä kyrillisiä kirjaimia. Onneksi löytyi ikivanha puhelin,
joka ymmärtää venäjää.
3. Kirkkolaki on sittenkin voimassa
Aikanaan Oulun tuomiokapituli antoi varoituksen pastorille, joka oli vihkinyt ns. homoparin.
Pastori valitti hallinto-oikeuteen, joka kumosi varoituksen.
Asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka (äänin 4-1) totesi, että kirkkolaki on vielä voimassa
ja sitä on rikottu. Jos päätös olisi ollut päinvastainen, kirkkolaki olisi menettänyt merkityksensä.
Yksi korkeimman oikeuden tuomari oli kuitenkin sitä mieltä, että tasa-arvolaki ”kumoaa” kirkkolain.
4. Jeesuksen Kristuksen kirkon…
Jos minulla ei ole jumalanpalvelusta sunnuntaina, katson Helsingin Pyhän Sydämen kappelin
jumalanpalveluksen internetistä.
YouTube ehdottaa muita ohjelmia, jotka sen mielestä voisivat kiinnostaa minua – eli se tallentaa
kaikki käyntini sivustolla.
Kerran suositeltava ohjelma oli ”Jeesuksen Kristuksen kirkon Helsingin…” Kyse oli mormonien
palveluksesta – seuraajia näkyi olevan reilut 600. Onneksi teksti jatkui – kun avasi ohjelman –
Helsingin vaarnan…, jolloin huonomminkin uskoasioita tietävä ymmärsi, että ei tämä ole kristillinen
jumalanpalvelus.
Samaa hämäystä mormonit käyttävät Venäjällä: Heidän rinnassansa olevassa nimikyltissä lukee
”Jeesuksen Kristuksen kirkko”. Ikävä kyllä moni venäläinen luulee, että kyseessä on kristillinen
kirkko, eikä mormonit – oikea nimi olisi ”Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko”.
5. Selitys löytyi
Tammikuussa olin Viron Narvassa toimittamassa suomenkielistä jumalanpalvelusta. Paikalla oli
vain muutama seurakuntalainen. Niinpä ehdotettiin, ettei olisi kirkkokahveja. Yksi seurakuntalainen
protestoi ja halusi kahvit. Selitys löytyi: ”Mie olen leiponut!”
Tilanne ratkaistiin jakamalla leipomukset paikallaolijoiden kesken.
Tämä kuvaa, kuinka rakas jumalanpalvelus on noille seurakuntalaisille.

Työkertomus vuodelta 2020
Olen vuoden ensimmäisessä kirjeessä luonut katsauksen edellisen vuoden tapahtumiin. Vuosi 2020
oli poikkeuksellinen, niinpä kirjoitin tavallista pitemmän työkertomuksen.

Venäjä, Pasi Hujanen, 22. vuosi työalueella
Yhteistyökirkon eli Inkerin kirkon osoittama tehtävä:
Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikuntien pastori
Hengellinen työni Venäjällä jakautui kahteen osaan:
A.
Suomenkieliset jumalanpalvelukset Inkerin kirkon seurakunnissa
Inkerin kirkossa ei enää ole kovin monta paikallista pastoria, joka osaa hyvin suomea. Myöskään
lähetteinä ei tällä hetkellä ole kuin muutama suomalainen pastori. Siksi suomenkielisten
jumalanpalvelusten toimittajien löytäminen on joskus hankalaa ja apuni siinä kohdassa on
tervetullutta.
Jumalanpalveluksia pidin vuonna 2020 Puškinissa, Tuutarissa, Hatsinassa ja Skuoritsassa.
Lisäksi oli noin kymmenen jumalanpalvelusta Viron Narvassa ja yksi suomenkielinen
jumalanpalvelus Tartossa siellä asuville inkeriläisille.
Työni suunnittelua helpottaa nykyään se, että jokaisen kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina on
suomenkielinen jumalanpalvelus Puškinissa ja toinen sunnuntai Skuoritsassa. Olen luvannut olla
toimittamassa niitä mahdollisimman usein.
Tuutarissa olen avustanut suomalais-venäläisissä jumalanpalveluksissa. Hatsinassa on ollut
lähinnä suomalais-venäläisiä jumalanpalveluksia yhdessä kirkkoherra Viktor Vorontsovin kanssa.
Inkeriläisten seurakuntalaisten vähentyessä pitää siirtyä yhä enemmän puhtaasti venäjänkielisiin
jumalanpalveluksiin. Suomen kielen käyttö muodostuu helposti esteeksi uusien ihmisten
tulemiseen seurakunnan toimintaan.
B.
Kotikäynnit inkeriläisvanhusten luona
Puškinissa pyrin kiertämään kyläpaikat kerran kuussa, Hatsinassa noin kerran kahdessa
kuukaudessa, Kupanitsassa noin puolentoista kuukauden välein (yleensä mennessäni Narvaan
jumalanpalvelusta toimittamaan), Skuoritsassa vaihtelu eri kylien välillä on suurta – käynneistä
vastaa seurakunnan diakoniaryhmä. Tuutarissa kotikäyntipaikkoja ei tällä hetkellä ole.
Hatsinassa teen kyläkäynnit yhdessä seurakunnan diakoniatyöntekijä Mira (Miranda) Huhkan
kanssa, joka sopii käynnit etukäteen seurakuntalaisten kanssa. Hatsinassa on vielä inkeriläisiä,
jotka käyvät kirkossa, joten aina silloin tällöin tulee uusia käyntipaikkoja.
Skuoritsassa kävin katsomassa kolmea seurakuntalaista yksin, muuten käynnit olivat
diakoniaryhmäläisten kanssa.
Kupanitsassa käyntipaikkoja on neljä.
Voi sanoa, että tammi-maaliskuussa työni jatkui entiseen malliin.
Korona muutti tilanteen
Maaliskuussa jouduin jäämään Suomeen, kun Venäjä sulki rajan.
Maalis-toukokuussa tarkastin kaikki tietokoneellani olevat raamattuluennot (409 kappaletta),
joista vanhimmat oli tehty Works-ohjelmalla = suuri työ muuttaa Wordiksi. Tämä näkyy suurena
toimistotyön määränä huhti- ja toukokuussa.
Kesällä ja syksyllä tein töitä talousosastolla: korjauksia Pyhän Sydämen kappelilla, Luther-kirkolla
ja Lönnrotinkadun asunnolla. Lisäksi järjestelin kahden testamentissa tulleen asunnon asioita,
toisessa tein myös remontin.
Olen toimittanut jumalanpalveluksia Sleyn messuyhteisöissä, mutta kaiken kaikkiaan
jumalanpalvelusten määrä jäi vähäiseksi (52), edellisen kerran vähemmän jumalanpalveluksia oli
vuonna 2006. Myös tilaisuuksien määrä oli pieni (186) – keväällä tilaisuuksia oli vähän
koronarajoitusten takia ja kun työkuviot muuttuivat, ei tietenkään Suomessa ollut heti julistustyötä.
Tämä näkyy myös vähentyneenä valmistelutyönä: ei ollut tilaisuuksia.
Osa työstä on tapahtunut ”etänä” – esimerkiksi Lappeenrannan jumalanpalvelusten saarnoja olen
nauhoittanut Helsingin Luther-kirkolla. Täytyy sanoa, että en pidä saarnaamisesta ilman
seurakuntaa.
Vein kaksi isompaa avustuskuormaa Viroon – testamentatulta asunnolta huonekaluja ym.
Venäjän kielen (vähäinen) taitoni on huonontunut, kun en ole kieltä juurikaan käyttänyt.
Iltaisin olen lukenut ”The Moscow Times” -verkkolehteä ja parisenkymmentä Venäjää ja Inkeriä
koskevaa kirjaa.

Koronavirus on aiheuttanut pohdintaa siitä, voisinko levittää sitä – sehän on usein oireeton. Olen
mitannut lämpöä päivittäin – se on ollut välillä 34.5-36.5, jonka olen tulkinnut merkitsevän sitä,
ettei tartuntaa ole ollut.
Sleyn taloustalkoisiin osallistuin jättämällä laskuttamatta remontteihin liittyvät matkakulut ja
pysäköintimaksut – ne olisivat lisänneet Venäjän-lähetyksen matkakuluja, vaikka työ oli
talousosaston työtä.
Talousosaston työt olen merkinnyt toimistotyöksi, jota onkin paljon enemmän kuin aiempina
vuosina.
Lisäksi tulee muistaa matkoihin käytetty aika. Jos keskinopeudeksi arvioidaan 50 km/h – jota
autoni ajotietokone usein näyttää, siihen kuluu vuodessa noin 500 tuntia.
Vapaapäiviä oli 77 (vuonna 2019 94, 2018 95, 2017 88, 2016 98, 2015 106). Kun en ole käynyt
maaliskuun jälkeen Lontoossa, vapaapäiviä on ollut vain silloin tällöin eikä ”nipussa”, kuten
Lontoossa ollessani.
Liite: vuosien 2015-2020 tilasto. Kun vuotta 2020 vertaa edellisiin vuosiin, näkee selvän eron.
Tehtävä Sleyn työaluehallinnossa
Kentän työaluevastaavana jatkoin vuoden 2020.
Työlleni asettamat tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteena on ollut pitää huolta lähinnä Puškinin, Hatsinan, Skuoritsan ja Kupanitsan
seurakuntien inkeriläisvanhusten kotikäynneistä ja toimittaa jumalanpalveluksia Puškinin,
Hatsinan, Skuoritsan ja Tuutarin seurakunnissa, lisäksi on ollut jumalanpalveluskäyntejä
Narvassa mahdollisuuksien mukaan.
Koronatilanne on merkinnyt sitä, että olen voinut vain muutaman kerran soittaa Venäjälle ja kuulla
uutisia seurakunnista.
Suomi: katso yllä.
Kotimaantyönjohtaja Markku Niemelä pyysi aikanaan minua vastaamaan Sleyn Imatran ja
Lappeenrannan jumalanpalveluksista, vaikka käytännön työn tekevätkin pitkälti Manu Ryösö ja
Pekka Jauhiainen. Olen pyrkinyt käymään toimittamassa jumalanpalvelukset molemmissa kerran
keväällä ja kerran syksyllä.
Vuonna 2020 ei ollut Svetlana Musinan konserttikiertuetta Suomessa.
Inkerin kirkon seurakunnissa konsertteja oli muutama (Puškin, Hatsina).
Vaimoni Riitta asuu Lontoossa. Hän sai keväällä vaikean koronavirustartunnan, mutta olemme
pitäneet riittävää turvaväliä (reilut 2000 kilometriä). Riitta kävi Suomessa kesällä ja joulukuussa.
Opiskelua ei ole ollut.
Työtä tukeneet ja haitanneet seikat
Koronavirus muutti työni käytännössä Suomeen.
- Rovastikuntapastorin työssä suurin vaikeus on työn hajanaisuus. Ei ole valtaa määrätä
kaikista asioista, vaan pitää sopeutua seurakuntien tahtoon.
- Hatsinassa tyylinä on kulkea paikallisen diakoniaryhmän jäsenen kanssa kylillä. Yhteistyö on
toiminut erittäin hyvin.
- Skuoritsassa viikoittainen kyläpäivä on keskiviikko, joten siellä voin käydä noin kaksi kertaa
kuukaudessa. Skuoritsan ongelma on työpäivän lyhyys: diakoniaryhmäläiset haluavat päästä
kotiin noin kahden aikaan. Skuoritsassa käydessäni käyn silloin tällöin antamassa ehtoollista
myös seurakunnan vanhainkodin, Maria-kodin, asukkaille.
- Kun inkeriläiskylät tyhjenevät, merkitsee se sitä, että yhtenä päivänä joudun käymään
useammassa kylässä. Tämä merkitsee sitä, että istun autossa suuremman osan päivästä kuin
aikaisemmin ja matkalaskujen loppusumma kasvaa. Keskimääräinen kyläkäyntipäivä
merkitsee noin sadan kilometrin ajoa eli autossa istumiseen menee noin kaksi tuntia päivässä.
Muut asiat
- 90 päivän viisumin (puolessa vuodessa) takia joudun normaalioloissa jonkin verran
rajoittamaan oleskeluani Venäjällä.
- Minulla on kahden vuoden viisumi, joka on voimassa 26.10.2021 asti. Jos – ja toivottavasti
kun – raja aukeaa kesällä, voin palata välittömästi Venäjälle.

-

Työluvan puuttumisesta on merkittäviä etuja: minun ei tarvitse maksaa veroja Venäjälle eikä
minua ei voida nimetä kirkkoherraksi, koska minulla ei Venäjän lain mukaan ole
allekirjoitusoikeutta. Mielelläni keskityn hengelliseen työhön ja jätän paperityöt muille.

Liite, tilastotietoja

Jumalanpalvelukset
Päivätilaisuudet
Iltatilaisuudet
Raamattuopetukset
Pienpiirit
Nuorisotilaisuudet
Muut tilaisuudet
Yhteensä

2020
52
12
2
4
2
76
186

2019
76
27
7
6
345
461

2018
81
27
5
8
1
419
541

2017
73
27
7
9
387
503

2016
71
35
8
9
1
379
503

2015
79
33
10
9
1
365
497

Kotikäynnit
Seurat

76
6

342
24

382
22

345
22

346
21

327
ei laskettu

Vapaapäivät

77

94

95

88

98

106

Toimistotyö
Valmistelu
Yhteensä

1627
54
1681

1001
122
1124

1033
150
1183

988
143
1131

898
124
1022

754
138
892

Taloudesta
Koronaepidemia vaikutti Sleyn Venäjän-lähetykseen vähemmän kuin pelkäsin. Koko vuoden tilastoja
ei vielä ole, mutta tammi-marraskuussa tulot vähenivät noin 23 %. Menot vähenivät vain reilut 7 %.
Tosin on hyvä muistaa, että joulukuu on yleensä tulojen kohdalla muita kuukausia parempi.
Seurakuntien talousarviomäärärahat jopa kasvoivat, mutta muu seurakuntien tuki väheni – koronaaikana ei ollut tilaisuuksia. Ikävä kyllä myös vapaaehtoinen kannatus väheni.
Yksi syy tulojen vähenemiseen on Arvo Survon jääminen eläkkeelle kesällä 2019.
Oman renkaani tiedot ovat jo koko vuodelta 2019. Tulot vähenivät yhden (1) euron. Sanoinkin Sleyn
talousjohtaja Paavo Markkulalle, että jos oltaisiin Venäjällä, epäilisin, että tulos on ”kynällä tehty”.
Seurakuntien talousarviomäärärahat kasvoivat, mutta muu seurakunnan tuki väheni. Kiitollisena
totean, että vapaaehtoinen kannatus nousi noin 8 %.

Etäjumalanpalvelukset eivät miellytä
Osan jumalanpalvelussaarnoista tein ”etänä” Helsingin Luther-kirkolla. Eli saarna tallennettiin ja
lähetettiin esimerkiksi Lappeenrantaan, jossa se liitettiin liturgiaan, joka tallennettiin paikan päällä.
En pidä tuollaisesta systeemistä. Tammikuun lopulla meninkin paikan päälle Lappeenrantaan, jossa
koko jumalanpalvelus tallennettiin. Jatkoin Imatralle, jossa pidimme kaksi ehtoollisjumalanpalvelusta –
suurin sallittu väkimäärä Imatralla on 20. Oli aivan eri tuntu! Ja ihmiset saivat ehtoollisen. Edellinen
jumalanpalvelus Imatralla oli ollut marraskuussa – aivan liian pitkä väli. Etelä-Karjalan koronatilanne
on koko ajan ollut yksi Suomen sairaanhoitopiirien parhaita, minusta kyse on hätävarjelun liioittelusta.

Helsingin Pyhän Sydämen kappelilla on 6-7 ehtoollistilaisuutta sunnuntaisin – maksimikävijämäärä on
vain 10. Olen ollut toimittamassa niitä Jari Rankisen apuna. En ymmärrä, miksi kirkko käytännössä
lopetti ehtoolliset syksyllä.

Kumpi voittaa, Navalnyj vai Putin?
Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyj pidätettiin lentokentällä, kun hän palasi Saksasta, jossa häntä
hoidettiin myrkytyksen vuoksi.
Navalnyj on kehottanut ihmisiä osoittamaan mieltään Venäjän hallintoa ja hänen kohteluaan kohtaan.
Kahdessa mielenosoituksessa olikin yllättävän paljon ihmisiä. Ennen kaikkea uutta oli se, että
mielenosoituksia järjestettiin noin sadassa kaupungissa, ei vain Moskovassa ja Pietarissa. Moni
mielenosoittaja on sanonut, että eivät he Navalnyjtä kannata, mutta haluavat muutosta.
Valko-Venäjällä vähän samanlaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet elokuusta lähtien, mutta
presidentti ei ole eronnut.
Kuulin, että 31.1. Pietarin keskusta oli aika lailla sekaisin: monet metroasemat ja kadut oli suljettu.
Länsimaat ovat vaatineet Navalnyjn vapauttamista.
Tilanne tuo mieleeni vanhan tarinan Ranskan presidentin ja Englannin silloisen pääministerin
Margaret Thatcherin keskustelusta. ”Miksi teidän Englannissa pitää ajaa toisella puolella tietä kuin
muu Eurooppa?” kysyi Ranskan presidentti. Pääministeri Thatcher vastasi: ”Mikään ei estä teitä
vaihtamasta!”
Venäjä ei ratkaise omia asioitaan EU:n tai Yhdysvaltojen toiveiden mukaan. Se katsoo olevansa
suurvalta, joka tekee, mitä haluaa.

Finnair aloitti Pietarin lennot
Finnair aloitti tammikuun lopulla lennot Pietariin. Helmikuussa aloitetaan kuulemma lentää myös
Moskovaan. Venäjä avasi lennot myös Intiaan, Vietnamiin ja Qatariin.
Inkerin kirkon kansainvälisten asioiden sihteeri Merja Kramsu suunnittelee paluuta Pietariin.
Mielenkiintoista kuulla hänen kokemuksiaan.
Itselleni lento on ongelmallinen. Ilman autoa en voi tehdä kovin paljon – metroon ja bussiin
meneminen on hyvä tapa saada koronatartunta. Lisäksi edelleen yli 65-vuotiaat pidetään eristyksissä
eli kotikäyntejä en voisi tehdä.
Olen ainakin vielä helmikuun Suomessa.

Huumori on välttämätöntä
Kävin tammikuun lopussa ostamassa Etolan myymälästä ovitiivistettä.
Myyjä kertoi rehellisestä varkaasta. Mies oli tullut ostamaan eteisenmattoa. Mutta hinta ei miellyttänyt
häntä, vaan hän sanoi, että varastaa sellaisen.
Pian huomattiin, että mies oli varastanut myymälän eteisen maton.

Ikävä kyllä ”suomalainen rehellisyys” on monta kertaa vain historiaa.
Kesko mainosti syksyllä: ”Pirkka. Aivan. Kotimaista”. Ongelma on se, että noin puolet Pirkka-tuotteista
tehdään muualla kuin Suomessa, näin minulle kertoi eräs Keskon johtaja Pietarissa. Tein kokeen:
ostin viisi Pirkka-tuotetta – neljä oli tehty muualla kuin Suomessa. Ymmärrän, että Pirkka-appelsiinejä
ei ole kasvatettu Suomessa, mutta esimerkiksi ostamani leipomotuotteet olisi saanut myös Suomesta.
Valitusten jälkeen mainoskampanja loppui lyhyeen.
Kumpi oli rehellisempi: maton varastanut mies vai Kesko?

Venäläinen erikoisuus
Venäläinen ministeri sanoi, että jos ottaa koronarokotteen, pitää olla juomatta alkoholia 42 päivän
ajan.
Rokotteen valmistaja julkaisi pian tiedotteen, että kolme päivää tipatonta kautta kummankin
rokoteannoksen jälkeen riittää. ”Ei kukaan ole kuollut lasilliseen samppanjaa!”
Noin kolmannes venäläisistä on ilmoittanut, ettei missään oloissa tule ottamaan koronarokotetta –
ainakaan venäläistä.

Tavaraa kaivataan
Toiveita ei nyt ole.

Pieni opetuksen sana
Kolmantena sunnuntaina ennen paastonaikaa otsikkona on ”Ansaitsematon armo”.
Sunnuntain vanha nimi on Septuagesima-sunnuntai, joka tulee kreikan kielen sanasta, joka merkitsee
70. Eli eilen oli kymmenen viikkoa pääsiäiseen, joka tänä vuonna on 4.4. – ikävä kyllä Venäjän
ortodoksinen kirkko juhlii pääsiäistä vasta 2.5. Eli heillä on paastoaika, kun meillä on pääsiäinen.
Olen kritisoinut sunnuntain otsikkoa. Joku voi ajatella, että on myös ansaittua armoa. Emmehän me
puhu valkoisesta lumesta tai märästä vedestä. Veden ominaisuus on se, että se on märkää.
Venäjällä aina silloin tällöin ilmestyy kuvia, kuinka jossain on satanut violettia lunta. Jokainen
ymmärtää, että tuollainen lumi ei ole oikeaa lunta, se on pilaantunutta.
Ikävä kyllä armoakin aletaan usein ”pilaamaan” – vaaditaan sitä tai tätä. Mutta armo on aina
ansiotonta. Kuten rippikoulussa opetettiin:
Ansioton
Rakkaus
Meidän
Osaksemme
Ehkä ”luterilaisittain” voisimme selittää sunnuntain otsikkoa sillä, että pyritään korostamaan,
alleviivaamaan armon ansiottomuutta.

Pitkäperjantai ja pääsiäinen julistavat meille, että kaikki on jo tehty meidän pelastuksemme eteen.

Kiitos- ja rukousaiheita
•
•
•
•
•
•

•

Koronavirusepidemian laantumista ja rajojen avautumista sekä Suomessa että Venäjällä
Koronarokotteiden onnistumista ja pikaista jakelua sekä Suomessa että Venäjällä
Vainotut kristityt eri puolilla maailmaa
Työnsä ja yrityksensä menettäneille toivoa. Koronaviruksen toinen aalto näyttää paljon
pahemmalta kuin kevään ensimmäinen aalto.
Venäjän uusi laki uskonnollista järjestöistä – ettei tulisi rajoituksia lähetystyölle Inkerin
kirkossa.
Kelton koulutuskeskuksen tilanne: Venäjän oikeusministeriö peruutti sen lisenssin eli nyt
se ei voi antaa tutkintotodistuksia. Toki kirkko voi vihkiä pastoriksi kenet haluaa, mutta
kunnon koulutus olisi hyvin tarpeellinen.
Mielenosoitusten sujumista rauhallisesti, ettei yhteiskuntarauha rikkoutuisi

Tämän renkaan yhdyshenkilönä toimii Pasi Hujanen. Hänelle tulee ilmoittaa osoitteenmuutokset jne. Mikäli
ystäväsi/tuttavasi/naapurisi haluaa renkaan jäseneksi, ilmoitathan siitä Pasi Hujaselle,
Sley, PL 184, 00181 Helsinki tai pasi.hujanen@sley.fi
Lähetyskannatus Pasi Hujasen työn tukemiseksi
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH
•
henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 390
tai anna.poukka@sley.fi
•
tai kirjoittamalla viestikenttään Pasi Hujasen rengas + oma kotiseurakuntasi
•
tai Pasi Hujasen renkaan yleisviitenumerolla 10078 89200 30001 01518
Internetissä: www.taivaallinenlahja.fi/pasi-hujanen
Mikäli haluat avustaa diakoniatyötä, on vuonna 2021:kin koko vuoden kestävä keräys diakonia-avun
saamiseksi Inkerin kirkon seurakuntiin. Jos haluat antaa lahjasi tähän tarkoitukseen, käytä tiliä:
•
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95
•
viite 10078 89200 30010 04517
•
Käytä viitettä, se takaa, että raha menee oikeaan kohteeseen, lisäksi se vähentää työtä ja
kuluja Sleyn keskustoimistolla.
Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

