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Inkerin kirkon Teologinen Instituutti, Venäjä 

       

Kumppani Inkerin kirkko  
  
 
 
Hankkeen kuvaus Teologinen Instituutti on Inkerin kirkon koulutuskeskus, joka kouluttaa 

kirkon tarpeisiin teologeja, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, diakoniatyön-
tekijöitä sekä osaajia musiikkityöhön. Teologisessa Instituutissa järjeste-
tään myös kirjanpitokursseja ja muita kirkolle ajankohtaisia seminaareja 
ja lyhytkursseja. Teologisen Instituutin tärkeintä ydintyötä on sen tar-
joama teologinen opetus. Teologian kandidaatin tutkinto-ohjelma on 
kestoltaan 3.5 vuotta. Tällä hetkellä Teologisessa Instituutissa on myös 
mahdollista opiskella teologian maisteriksi. Maisteriohjelmaan pääsyn 
edellytyksenä on kandidaatin tutkinto, ja jatko-opinnot kestävät puoli-
toista vuotta. Opintoihin sisältyy teologisten aineiden lisäksi myös käy-
tännön harjoitteluja sekä seurakuntaharjoitteluja. Muut, kuin teologin 
opinnot, pidetään lyhytkursseina 2-6 päivän mittaisissa jaksoissa. Vuon-
na 2015 alkoi uusi kurssi nimeltään perusteologian kurssi. Se toteute-
taan kahdessa eri jaksossa ja on kestoltaan kymmenen päivää. Instituu-
tin kursseille osallistuu seurakunnissa jo työskenteleviä työntekijöitä ja 
kirkon aktiivijäseniä. Kurssien tavotteena on mm.  kouluttaa kirkon hen-
kilökuntaa 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 seura-
kuntatyöstä.  

  
Instituutin alaisuudessa toimivan Uralin seurakuntakoulun keskuspaikka 

on Kazanissa. Seurakuntakoulussa opintojen keskeisintä sisältöä on 
raamattuopetus ja teologian perusteet. Kurssin tavoitteena on mm. joh-
dattaa opiskelijat teologian perusteisiin, luoda pohja henkilökohtaiselle 
kristilliselle kasvulle ja henkilökohtaisen kristillisen identiteetin vahvis-
taminen. Lisäksi tavoitteena on rohkaista seurakuntakoulun käyneitä si-
toutumaan vastuun kantamiseen omissa kotiseurakunnissa.   

 
Instituutin opiskelijoita tuetaan taloudellisesti stipendirahaston varoilla. 

Näillä varoilla opiskelijoille kustannetaan mm. opetus, ruokailut, majoi-
tus ja matkat. Teologinen Instituutti vuokraa tilojaan, myös ulkopuolisil-
le. Instituutin alueella on hyvät puitteet monenlaiselle toiminnalle. Siellä 
voi järjestää mm. erilaisia leirejä ja seminaareja. Vuokratulojen ansiosta 
Instituutin taloudellinen itsekannattavuus kasvaa ja sen taloudellinen ti-
lanne kohenee.  
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Valmistuneet teologian kandidaatit, joulukuussa 2015 

Tämä taas mahdollistaa Instituutin taloudellisen riippumattomuuden 
yhä enenevässä määrin. Suomen Lähetysseuran toimintatuen avulla ha-
lutaan vahvistaa kirkon ammatillista osaamista ja kirkon työntekijöiden 
hengellistä identiteettiä sekä kouluttaa seurakuntia ja kirkkoa varten 
ammattitaitoisia ja motivoituneita työntekijöitä. Suomen Lähetysseuran 
työn tavoite on kehittää Instituutin omaa kapasiteettia ja omaehtoisuut-
ta.  

 
 
 
Hankkeen toiminnot raportointiaikana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kesällä 2015 Teologisen Instituutin alueella järjestettiin monenlaisia leirejä. Siellä jär-
jestettiin mm. kirkon omia kesäleirejä ja muiden tahojen organisoimaa toimintaa. 
Kelton seurakunnan lastenleirille osallistui n. 200 lasta lähialueilta ja kaukaisemmis-
takin seurakunnista. Elokuun alussa järjestetylle rippileirille osallistui nuoria kirkon 
eri seurakunnista. Leirin päätteeksi 40 nuorta konfirmoitiin Kelton kirkossa. Kolmen 
maisteriohjelmassa opiskelevan nuoren opinnot jatkuivat syyskuussa. Heistä kaksi 
valmistui teologian maisteriksi 30. lokakuuta. Perusteologian kurssin toinen jakso pi-
dettiin syyskuun lopussa. Tämän kurssin opinnot on suunniteltu ja suunnattu niille 
seurakunnan vapaaehtoisille/työntekijöille, jotka jo palvelevat seurakunnissa ja joi-
den toiveena on voida syventyä raamatun opiskeluun. Koulutuksessa syvennytään 
tämän lisäksi käytännön teologiaan.  Perusteologian kurssi valmistaa myös mahdolli-
siin teologian opintoihin. Koulutus antaa valmiudet toimia seurakunnassa papin apu-
laisen tehtävissä. Ennen kurssin toista jaksoa opiskelijat tekevät harjoittelun omassa 
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Kirkossa Instituutin 20 –vuotisjuhlassa entinen rehtori ja lähetystyöntekijä Tapio Karjalai-

nen. Tulkkina Viipurin kirkkoherra Volodja Dorodin. 

seurakunnassaan. Yhdeksän kurssilla mukana ollutta sai perusteologian kurssin pää-
tökseen 2015.  Syksyllä 2015 kahdeksan uutta opiskelijaa aloitti Teologian kandidaat-
tiohjelmassa.  Joulukuun 18. päivänä neljä teologian opiskelijaa puolestaan valmistui 
kandidaatiksi. Marraskuun alussa Inkerin kirkon Teologinen Instituutti sai uuden reh-
torin. Uusi rehtori, Ivan Laptev, työskentelee myös Kelton seurakunnan pappina. 3. 
joulukuuta juhlittiin Teologisen Instituutin 20-vuotista taivalta. Uralin rovastikunnan 
seurakuntakoulun neljäs ja viimeinen jakso pidettiin syksyllä Joshkar Olassa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Syksyllä jatkettiin laajoja rakennusprojekteja, joiden yhtenä tavoitteena on Teologi-
sen Instituutin taloudellisen kapasiteetin vahvistaminen. Pietarissa sijaitsevan Insti-
tuutin omistaman asunnon remontointi alkoi ensimmäisenä. Asunto on tarkoitus 
vuokrata ulkopuolisille, ja tavoitteena on, että se on valmis alkukeväästä 2016. Insti-
tuutin alueella on meneillään lisäksi toinen rakennusurakka. Vanha toimistorakennus 
saa uuden elämän, kun tila muutetaan kolmeksi vuokra-asunnoksi. Tämän urakan on 
määrä valmistua kesällä 2016.  Asunnoista saatavat vuokratulot kattavat omalta osal-
taan Instituutin toimintaa. 

 
 
Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana 

 
Opiskelijoiden rekrytointi tuotti tulosta. Kahdeksan uutta opiskelijaa aloitti viime syk-
synä teologian kandidaatin opinnot. Pari viimeistä vuotta ovat olleet Instituutille 
haasteellisia mm. sen oman identiteetin vahvistamisen kannalta. Yksi koulutuskes-
kuksen haasteista on, minkälaisena Inkerin kirkko haluaa nähdä sen roolin tulevai-
suudessa. Teologiseen Instituuttiin valittiin uusi rehtori lokakuussa 2015. Suomen Lä-
hetysseuran tavoite kapasiteetin vahvistamisessa on tuottanut hyviä tuloksia. Oma-



4 

 
RU410 /411 INKERIN KIRKON TEOLOGINEN KOULUTUS JA STIPENDIRAHASTO 

Sopimuskohderaportti 2/2015 

 

Instituutin 20-vuotisjuhlaa varten oli 

tehty näyttely. Instituutin siivooja Olga 

sekä opiskelija Igor. 

ehtoisuus on muutamassa vuodessa kasvanut Instituutin omien tulojen kautta 33 
prosentista 57 prosenttiin. Meneillään olevien rakennusprojektien myötä omaa kan-
nattavuutta pystytään saamaan vielä korkeammaksi, mikäli työ Instituutissa edelleen 
jatkuu suunnitelmallisena ja tavoitteellisena. Suomen Lähetysseuran työntekijä And-
rey Heikkilä toimi raportointiaikana Instituutin hallintojohtajana ja tilapäisenä rehto-
rina uuden rehtorin valintaan saakka. Heikkilän toimikaudella syksyllä 2015 läpivietiin 
mm. vaativa Instituutin yhtiöjärjestyksen uudelleen rekisteröintiprosessi oikeusminis-
teriössä.  Erillisenä järjestönä Instituutti toimii valtion lakien ja sääntöjen mukaisesti. 
Tämä tarkoittaa myös siihen kohdistuvaa valvontaa ja tarkastuksia. Teologisen Insti-
tuutin maine, myös viranomaistahoihin päin, on hyvä. Se on tähän mennessä hoita-
nut asiansa asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Esimerkiksi säännölliset valtion tarkas-
tukset ovat menneet hyvin.  
 
 

Teologisen Instituutin 20-vuotista 
taivalta juhlittiin joulukuun alussa. 
Kaikki Lähetysseuran Venäjän lähe-
tit osallistuivat juhliin, Andrey Heik-
kilän panos järjestelyissä oli merkit-
tävä. Tähän lämminhenkiseen tilai-
suuteen osallistui noin 100 juhlavie-
rasta. Sinne oli tullut paljon ihmisiä 
Suomesta. Mukana oli mm. entisiä 
lähetystyöntekijöitä, rehtoreita ja 
opettajina toimineita. Lisäksi paikal-
la oli venäläisiä opiskelijoita, pappe-
ja ja seurakuntalaisia. Oli vaikutta-
vaa kuulla onnittelu- ja kiitospu-
heenvuoroja, joista vahvistui suo-
malaisten tärkeä rooli Instituutin eri 
vaiheissa. Puheista kuulsi syvä rak-
kaus ja kiitollisuus. Tukea on Suo-
mesta annettu monin eri tavoin 
mm. lähetystyöntekijöiden työpa-

noksena, vapaaehtoisten työntekijöiden voimin, rukoustuen muodossa ja taloudelli-
sen tuen kautta.  On ilo nähdä, miten kirkko on kehittynyt vuosien saatossa. Sen ke-
hityksen taustalla nimenomaan koulutuskeskuksella on keskeinen rooli. Nykyään kai-
kissa Inkerin kirkon seurakunnissa työskentelee paikallinen pappi.  Kaikki muutkin 
seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset ovat nykyään paikallisia. Silti on nähtävissä, 
että kirkko tarvitsee edelleen ulkopuolistakin tukea mm. taloudellisessa ja rukouksen 
muodossa. Se kutsuu edelleenkin kumppanikseen lähetystyöntekijöitä, joita tarvitaan 
mm. asiantuntijatehtävissä tukemaan ja vahvistamaan kirkon kapasiteettia. 
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Instituutin alueelle valmistuu 3 asuntoa 

  
Muita huomioita/viestit työn tukijoille 
 

Suurkiitos teille kaikille, jotka mahdollistatte ja kannattelette Teologisessa Instituutis-
sa tehtävää työtä esirukouksin ja muistamisin!  Rukousaiheiksi haluamme jättää Insti-
tuutin uuden rehtorin ja henkilökunnan. Lisäksi pyydämme esirukousta koko Instituu-
tin tulevaisuuden puolesta. Rukoilkaa myös juuri valmistuneiden pappien puolesta, 
että he löytäisivät paikkansa seurakunnissa ja kirkossa.  

 
  
 

 
  

 
 


