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Kristus on ylösnoussut!
Kristus on üles tõusnud!

Hristos voskres!Tämä toivotus on täällä Venäjällä juurinyt erittäin ajankohtainen. Viimesunnuntaina eli vappuna oli ortodokseillatänä vuonna myös pääsiäinen. Niinpä onkinollut hämmentävää tällaisena aikana mennäkauppaan, kun meidän pääsiäinen onvietetty jo ”aikoja sitten” ja täällä on nyt jokapuolella ”XB”-merkkejä ja leipäosastoilla onkulitseja eli koristeltuja vehnäsiä. ”XB”tarkoittaa ”Hristos Voskres” elikkä Kristuson ylösnoussut. Pääsiäinen on muuten ollutVenäjällä kautta aikojen iso juhla, jopaneuvostoajalla kirkotpullistelivat täysinäpääsiäisyönmessujenaikaan.Seurakunnassavietimme pääsiäistälänsimaisittain, kutenInkerin kirkossamuutenkin.Ensimmäistä kertaamaalattiin meillä muniatänä vuonna kuitenkinkahteen kertaan. Eikuitenkaan vappuna.Kolmantena pääsiäspyhänä olimmemenossa Lilianin luoksen.Seurakuntalaisemme Viiu, joka päivittäinvierailee hänen luonaan,soitti vielä aamulla jamuistutti, että voisimmeottaa mukaan muutamanvärillisen munaankin.Mutta samana aamunaolimme aamupalallasyöneet viimeisetkirjavat munat. Onneksioli jääkaapissa munia jaLilli ryhtyi sitten

uudestaan värjäyshommiin ja Liliansai tuliaisiksi tuoreita värjättyjä munia.Kuopuksemme oli sinäkin aamuna vieläkotona, toipumassa kevätflunssassa ja iloitsivärjäyspuuhista erityisesti. Hän olipääsiäisaattona kovassa kuumeessa, eikäpäässyyt harvinaiseen puhaan silloinollenkaan.
Juhlinta jatkuuToukokuun alkuun sijoittuu täällä kaksimerkittävää kansallista juhlaa – vappu 1.5.ja 9.5. vietettävä voiton päivä. Molemmatovat suurten marssien päiviä. Täkäläinenerikoisuus on se, että jos juhlapäivä sattuuviikonloppuun, niin vapaata annetaanvastaavasti arkena – tällä kertaa juhlapäivätsattuvat juuri sunnuntaille ja maanantailleja mikä parasta, myösPietarin Suomi-koulussaon kaksi ylimääräistämaanantai-vapaata.

Juhlat seurakunnassaHelmikuussa juhlittiinseurakunnassa Jaaninkirkonuudelleenvihkimisen 5-vuotispäivää. Paikallaolivat Inkerin kirkonpiispa Aarre Kuukauppi,Viron kirkon arkkiispaUrmas Viilma japiispa Tiit Salumäe. Samassa yhteydessäuusittiin myös Inkerin ja Viron kirkonvälinen yhteistyösopimus. Seurakuntammekuuluu molempien kirkkojenvaikutuspiiriin. Juridisesti sekuuluu Inkerin kirkkoon.Mutta lähettämälläsäännöllisesti vieraileviapappeja Viron kirkko myösvastaa seurakunnastahengellisesti.Muutama viikko myöhemminjuhlimmeseurakuntalaisemme Ernan
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90-vuotissyntymäpäiviä. Virallisesti Erna onkyllä Mikaelin seurakunnan jäsen, mutta käysäännöllisesti myös Jaaninjumalanpalveluksissa. Ei voi kun ihmetellä,kuinka hän jaksaa tällaisia pitkiäkirkkopäiviä, kun kotimatkaankin meneetoista tuntia suuntaansa.
Uutta verta lähetyskentälleVenäjän työalueemme sai aivanhelmikuun lopussa uuden työntekijän, kunsopivasti karkauspäivänä Saara Karttunen”karkasi” Suomesta ja liittyi joukkoomme.Ensi alkuun hän on kielikoulussa täälläPietarissa ja myöhemmin päätetään, missätulee olemaan hänen asemapaikkansa.Kiittäkäämme uudesta työntekijästä jarukoilkaamme hänellevoimia ja intoa kielenopiskeluun.
Vuosikokous
KuokkalassaSanotaan, että hyvinsuunniteltu on puoliksitehty. Niinpä mekinVenäjän työalana otimmeaikaa ja lähdimmeSuomenlahden rannallasijaitsevaan Repinoonkeskustelemaan menneestä jasuunnittelemaan tulevaa. Tuo Repinomuuten on vanhaa Suomea ja oli silloinnimeltään Kuokkala. Se on aivan Terijoenkyljessä (itäpuolella) ja kuuluu nykyäänPietarin kaupunkiin. Kun kokouksenvirallinen osuus oli ohi, mentiintutustumaan taidemaalari Ilja Repininkotimuseoon. Hän mukaansa on nimetty siistuo paikkakunta.
Seurakunnan
vuosikokousMyös Jaaninseurakunnanvuosikokous pidetäänkeväisin. Viime vuodentoiminta- jatalouskatsauksen lisäksipidettiin uudenkirkkoneuvoston vaalit.Valinta meni oikein sopuisasti ja vanhasta

neuvostosta jäi jatkamaan vain yksi.Olemme paitsi erittäin kiitollisia niin myöstyytyväisiä uuteen neuvostoon, sillä sekoostuu nyt kaikkein aktiivisimmistajumalanpalveluskävijöistä. RukoilkaaJumalan hyvää johdatusta erityisestineuvostolle mutta myös koko pienelleseurakunnallemme. Seurakuntalaisetvanhenevat eivätkä jaksa tulla tai pääseenää jumalanpalveluksiin, kun välimatkatovat pitkiä. Kielikysymyksetkin täytyy ottaapiakkoin uudelleen pohdittavaksi.
ToimituksiaTämän kevään aikana Hannu on
siunannut viimeiselle matkalle kolmenaista, joista kahdella on ollut yhteys siihennk. alkuperäiseen Jaaninseurakuntaan – toinen heistäoli jopa aikanaan laulanutnuorena tyttönä tuossaseurakunnan kuorossa.Näistäseurakuntakytköksistähuolimatta kyseessä eivätole olleet nykyisenseurakunnan jäsenet.Siunaustilaisuudet ovatolleet hienoja tilaisuuksiakertoa sureville Jumalan armosta jaKristuksen sovitustyöstä. Ja tuon entisenkirkkokuorolaisen sukulainen on nyt tullutystävänsä kanssa mukaan kuoroon.Pyydämmekin rukoilemaan kuorommepuolesta – että laulun kautta avautuisilaulajille se polku, mikä johtaa ikuiseenelämään.Helmikuussa aloitimme rippikoulunjatällä kertaa kaikki senaloittaneet myös kävivätsen loppuun. Varsinaisillarippikoulutunneilla kävikolme kahdessa vuorossa,naiset (eläkeläisiä) arkenaja mieshenkilö(työssäkäyvä, samaihminen, joka tuli joulunaensimmäistä kertaakirkkoon) lauantaina.Kiitollisuudella ja jopahieman yllättyneinäkuuntelimme heidän syviä kysymyksiä
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kristinuskosta ja Jumalasta. Harvoin saanäin läheltä seurata toisen ihmisenoivalluksia ja uskossa kasvamista. Neljäsrippikoululainen taasen ilmestyi aivan viimemetreillä, kun hänenkonfirmoinnistaan eilöytynyt mistäänmerkintää. Hän onkuitenkin ollut pitkäänmukana seurakunnantoiminnassa ja niinpäsovittiinkin, että hän”tenttii” jälkikäteen.Hannu kastoi 20.4.nuo eläkeläisnaiset ja
konfirmaatiojuhlaavietettiin 24.4. Kiittäkäämme näistä uusistataimista ja rukoilkaamme, että he saisivatkasvaa edelleen uskossaan.
Kesä tuleeEnsimmäinen kolmivuotinen Pietarinkausi alkaa olla takana. Lasten koulun takiaemme tulee Suomeen pitemmällekausilomalle, vaan yritämme kahteenkuukauteen mahduttaa tulo-, lähtö- javuosilomankin. Pääosin kesä- ja elokuulleajoittuvat vierailut lähettävissäseurakunnissa ja heinäkuussa pyrimmelomailemaan.Toivottavasti ehdimme tavatateistä mahdollisimman monia kesän aikana.Jämsässä kävimme jo maaliskuussa jaPitäjänmäellä huhtikuussa. Jämsässä

pääsimme mukaan blinien paistoon jaPitäjänmäellä tyttömme saivatmahdollisuuden osallistuatäytekakkukerhoon, jossa valmisteltiinherkkuja kirkkokahveille.Kiitos näistä tapaamisista!Kiitämme Suolahdenkirkkopiiriä uudestanimikkosopimuksesta jatoivotamme uudet lähettäjättervetulleiksitukijoukkoihimme!Ja tähän loppuun vielätähän mennessä sovitutvierailut:16.6. Mikaelin kirkon kesäkahvila19.6. Messu Mikaelin kirkossa19.6. Alppikoti22.6. Lauluilta Juupajoella23.6. Lauluilta Orivedellä26.6. Suolahden kirkkopiiri17.7. Kesäkirkko Petäjävedellä7.8. Vahojärvi14.8. Filiamessu Helsingissä.
Niin ja tervetuloa Kansanlähetyspäiville
Ryttylään 1.-3.7! Olemme siellä
siunattavien joukossa.

Siunattua loppukevättä ja kesää!

Hannu, Liliann, Hanna ja Miriam Keskinen c/o Inkerin KirkkoPuh. +7 921 983 4012(Hannu) PL 189Puh. +7 921 983 4013 (Liliann) 53101 LAPPEENRANTASkype: hannu.keskinen ja liliann.keskinen HUOM! VAIN KIRJEPOSTIASähköposti: etunimi.sukunimi@sekl.fiKeskisten kannatus:Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys Sampo: FI33 8000 1001 5582 47 BIC: DABAFIHH (HUOM! viite 21306)Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys OP: FI71 5730 0820 0457 02 BIC: OKOYFIHH (HUOM! viite: 21306)Rahankeräyslupa: POL-2015-6832, voimassa1.1.2016-31.12.2017Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Nordea: FI19 1581 3000 0342 30 BIC: NDEAFIHH (HUOM! viite: 21306)Voit myös kanavoida kannatuksesi nimikkoseurakuntiemme Juupajoen, Jämsän, Mikaelin, Parkanon,Petäjäveden, Pitäjänmäen tai Suolahden kirkkopiirin kautta. Muistathan laittaa kannatusmaksuntiedonantoja kohtaan: Keskisten kannatus ja kotiseurakuntasi nimi.
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konfirmaatiojuhlaavietettiin 24.4. Kiittäkäämme näistä uusistataimista ja rukoilkaamme, että he saisivatkasvaa edelleen uskossaan.
Kesä tuleeEnsimmäinen kolmivuotinen Pietarinkausi alkaa olla takana. Lasten koulun takiaemme tulee Suomeen pitemmällekausilomalle, vaan yritämme kahteenkuukauteen mahduttaa tulo-, lähtö- javuosilomankin. Pääosin kesä- ja elokuulleajoittuvat vierailut lähettävissäseurakunnissa ja heinäkuussa pyrimmelomailemaan.Toivottavasti ehdimme tavatateistä mahdollisimman monia kesän aikana.Jämsässä kävimme jo maaliskuussa jaPitäjänmäellä huhtikuussa. Jämsässä

pääsimme mukaan blinien paistoon jaPitäjänmäellä tyttömme saivatmahdollisuuden osallistuatäytekakkukerhoon, jossa valmisteltiinherkkuja kirkkokahveille.Kiitos näistä tapaamisista!Kiitämme Suolahdenkirkkopiiriä uudestanimikkosopimuksesta jatoivotamme uudet lähettäjättervetulleiksitukijoukkoihimme!Ja tähän loppuun vielätähän mennessä sovitutvierailut:16.6. Mikaelin kirkon kesäkahvila19.6. Messu Mikaelin kirkossa19.6. Alppikoti22.6. Lauluilta Juupajoella23.6. Lauluilta Orivedellä26.6. Suolahden kirkkopiiri17.7. Kesäkirkko Petäjävedellä7.8. Vahojärvi14.8. Filiamessu Helsingissä.
Niin ja tervetuloa Kansanlähetyspäiville
Ryttylään 1.-3.7! Olemme siellä
siunattavien joukossa.

Siunattua loppukevättä ja kesää!

Hannu, Liliann, Hanna ja Miriam Keskinen c/o Inkerin KirkkoPuh. +7 921 983 4012(Hannu) PL 189Puh. +7 921 983 4013 (Liliann) 53101 LAPPEENRANTASkype: hannu.keskinen ja liliann.keskinen HUOM! VAIN KIRJEPOSTIASähköposti: etunimi.sukunimi@sekl.fiKeskisten kannatus:Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys Sampo: FI33 8000 1001 5582 47 BIC: DABAFIHH (HUOM! viite 21306)Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys OP: FI71 5730 0820 0457 02 BIC: OKOYFIHH (HUOM! viite: 21306)Rahankeräyslupa: POL-2015-6832, voimassa1.1.2016-31.12.2017Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Nordea: FI19 1581 3000 0342 30 BIC: NDEAFIHH (HUOM! viite: 21306)Voit myös kanavoida kannatuksesi nimikkoseurakuntiemme Juupajoen, Jämsän, Mikaelin, Parkanon,Petäjäveden, Pitäjänmäen tai Suolahden kirkkopiirin kautta. Muistathan laittaa kannatusmaksuntiedonantoja kohtaan: Keskisten kannatus ja kotiseurakuntasi nimi.
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