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Arvoisa lukija!
Tämä on Hietamäen lehden ensimmäinen numero. Hietamäen seurakunta 
ensimmäisen kerran mainitaan kronikassa 1730-luvun lopussa kun kerrotaan 
kappelin rakentamisesta Käivärän kylässä. V. 1758 kappelin paikalle rakennetaan 
kirkko, joka vihitään pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kunniaksi. Siitä ajasta 
lähtien seurakunnan elämä ei keskeytynyt jopa kovimpina ja pimeimpinä aikoina. 
Tässä lehdessä tullaan kertomaan nykyisen Hietamäen seurakunnan uutisista ja 
kuulumisista, kirkkoelämän tapahtumista sekä seurakunnan historiasta. Lehti 
julkaistaan suomen ja venäjän kielellä muutaman kerran vuodessa. Jos Teillä on 
ajatuksia ja toiveita lehden sisällön kohtaan, kehotamme jakamaan niitä vapaasti 
toimituksen kanssa!
Toimittajat: Toivo Pumalainen ja Inna Nippolainen                  / htm.srk@gmail.com /

Petron päivä Hietamäellä
Jokaisella kirkolla on oma nimipäivä. Innalan kylässä sijaitseva kirkko on nimitetty 
pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kunniaksi, siksi Pietarin päivä eli Petron 
päivä, joka vietetään 29.kesäkuuta, on suuri juhla Hietamäen seurakunnassa. Aikoja 
sitten Petron päivänä Hietamäellä vietettiin isot kansanjuhlat. Meihin saakka on 
tullut muistelmia vuonna 1889 pidetystä juhlasta, johon osallistui yli tuhat henkeä. 
1930-40-lukujen traagiset tapahtumat koskivat sekä seurakunnan että jokaisen 
seurakuntalaisen elämää. Kirkko purettiin, kylien asukkaat joutuivat menemään 
Neuvostoliiton eri puolille ja jopa muihin maihin. Kaikista vaikeuksista huolimatta 
usko ja perinteet kuitenkin saatiin säilyttämään. Vuonna 1959 seurakunnan 
hautausmaalla – lähellä sitä paikkaa, missä aikaisemmin oli Käivärän kirkko, 
pidettiin juhla, johon oli saatu virallinen lupa viranomaisilta. Tämä oli hyvin tärkeä 
tapahtuma seurakunnan historiassa, yksi ensimmäisistä askeleista elpymisentiellä.
Nykyisessä Hietamäen seurakunnassa ei ole niin paljon seurakuntalaisia, kuin 
ennen sotaa, ja uudelle paikalle rakennettu kirkko on kooltaan vanhaa edeltäjäänsä 
pienempi. Uskon kannalta kirkkorakennuksen koko ja seurakunnan suuruus 
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eivät kuitenkaan ole pääasioita. Tärkeämpi on uskon syvyys, 
yhdessäolon ilo ja kirkkoelämän täyteisyys.
Sunnuntaina 2.heinäkuuta 2017 Hietamäen kirkossa oli 
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erityisen lämmin ja valoisa tunnelma. Kirkkoherra Väinö Kuosti vietti juhlallista 
jumalanpalvelusta ja saarnan aikana muistutti apostoli Pietarin uskon tiestä, joka 
ei ollutkaan suora. Palveluksen jälkeen seurakuntalaiset kokoontuivat juhlapöydän 
ääreen, joivat teetä ja kahvia, muistelivat, miten Petron päivää juhlittiin kylissä 
ennen. Jotkut lähtivät Hietamäen vanhan kirkon paikalle sytyttämään kynttilän 
edellisten sukupolvien muistoksi. Vaikka isot kansanjuhlat Petron päivänä ovat 
jääneet menneisyyteen, Hietamäen seurakunnan nykyisyys on täynnä uskoa ja 
kunnioitusta seurakunnan historian kohtaan. Ja tämä on jo aika hyvä perusta 
tulevaisuuden rakentamiseksi.

Hietamäki kronikassa
17.7.1959 Matti Kukkonen kirjoitti:
«Hietamäen hautausmaalla saimme viettää juhlaa 
12.7.1959. Miliisipäällikkö antoi luvan. Tämä oli 
ensimmäinen juhla Hietamäellä sodan jälkeen. 
Kansaa oli paljon. Saimme julistaa evankeliumia. 
Teillä ei ole käsitystä oloistamme. Ministeriössä 
sanottiin, että lapset olisi vietävä kastettavaksi 
venäläiseen kirkkoon. Me emme ole saaneet 
kirkkoa. Aina vaan luvataan, kuten Jaakko-veljelle 
luvattiin Spankkovan kirkko. Jaakko-veli kuoli. 
Kirkkoa ei saatu. Hautajaisiinkaan ei saa tulla muuta 
kuin lähimmät sukulaiset. Jospa jo pääsisin iäiseen 
kotiin!”

5.8.1959 päivätyssä kirjeessä sama kirjoittaja kuin 
edellä viestittää:
”Olemme onnellisia, kun saamme elää uskossa ... Viettäessämme juhlaa Hietamäen 
hautausmaalla minua kutsuttiin Tuutariin. Matkustin sen kautta. Siellä kyselivät, 
eikö Tuutarin hautausmaallekin voisi järjestää evankeliumijuhlaa. Kehotin 
heitä hankkimaan viranomaisilta luvan. Se emäntä meni pyytämään lupaa ja se 
myönnettiin. Elokuun 2 päivänä olisi voitu pitää juhla.”
Kirjasta ”Inkerin kirkon yö ja aamu” (A.Kuortti, R.Arkkila), s. 75.

«Ensimmäiset kansanjuhlat, jotka vietettiin Lempaalassa ja 
Walkeasaarella 80-luvun loppupuoliskolla, saivat verrattain 
vähäistä huomiota osakseen. Mutta kesäkuun 30 p:nä 1889 
Hietamäen Anttilan kylän läheisyydesää olevalla nurmikolla 
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toimeenpantu kansanjuhla oli jo koko 
lailla huomattava ilmiö kansamme 
elemäntapojen parantamisyritysten alalla.
Juhlakenttä oli aidattu ja koristettu 
lipputangoilla. Ohjelman suorittamista 
varten oli rakennettu soitto-, laulu- ja 
puhelava, sekä näyttämö. Laulua esitti 
juhlassa kanskoulunopettajain laulukuoro, 
soittoa – Kuopion pataljoonan soittokunta, 
puheita pitivät P.Toikka ja T.Tiisnekka. 
Sitä paitsi kuului ohjelmaan: tankoon 
kiipeämistä, säkkitaistelua, kilpajuoksua, kenkien etsimistä, säkkijuoksua ym. 
urheilua.
Kilpailusta harmonikan soitossa ja laulussa ei sitä vastoin tullut mitään. Lopuksi 
esitettiin yleisölle vielä näytöskappaleet: ”Yökausi Lahdella” sekä ”Mestarin 
nuuskarasia”. Juhlaan oli sateisesta ilmasta huolimatta saapunut toista tuhatta 
henkeä. Sen menestys oli niin suuri, että muutaman viikon kuluttua juhlassa esitetty 
ohjelma oli toistettava.”

Lasten leiri heinäkuussa
13-15 heinäkuuta Hietamäen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa pidettiin 
lastenleiri, joka järjestetään vuodelta 1995. Tänä vuonna leiri kesti kolme päivää ja 
siihen osallistui yli 20 lasta. Joillekin heistä tämä leiri oli ensimmäinen, muille taas 
jokavuotinen pitkään odotettu kesätapahtuma. Ohjelmaan kuuluivat hauskat pelit 
sekä raamattutunnit, joilla nuorten ja mukavien ohjaajien avulla tutustuttiin Uuden 
Testamentin ilosanomaan. Kolme päivää kului nopeasti, mutta muistot hyvästä 
ajanvietosta säilyvät vielä kauan. Jokainen lapsi sai pienen muistolahjan ja leirin 
päätteeksi tehtiin iso kokko yhdessä leirin ohjaajien kanssa.
Hietamäen seurakunnan puolesta kiitetään leirin ohjaajat Tatjana Skryabina, 
Alina Golikova, Anna Vaher, Veronika Gubaidullina ja Anna Matikainen, jotka 
suunnittelivat ja toteuttivat mielenkiintoisen ohjelman lapsille. Kiitos kaikille ja 
tervetuloa Hietamäelle ensi vuonna!

Artikkelista ”Inkeriläinen nuorisoseuraliike”,
Inkerin nuorison joulu 1918.

Leningradskaya oblast, Innolovo, Oktjabrskaya ul., 69, Venäjä 188505


