Anna Makeevin ystäväkirje 2/2021
Rakkaat ystävät! Miten kesä on teillä mennyt?
Minulla kevät ja kesäkin olivat kiireiset. Miehen Evgeniin kanssa
olemme muuttaneet omaan asunnon. Olemme päätyneet asumaan
samaan Sauen kaupunkiin ja samalla kadun varrelle. Muuto tapahtui
kävelemällä yli piha talosta 17-stä taloon 7. Olemme etsineet asuntoa
1,5 vuotta ja kiitos rukoustenne on oma koti nyt löytynyt.
Jumalan johdatuksesta olemme luopuneet kahdesta
asuntovaihtoehdosta, jotka olisivat raskaat remontoida
ja joissa lainaintressin määrä olisi suurempi. Loppujen
lopuksi löysimme nykyisen uuden asuntomme
kesäkuun alussa. Kiitos Evgeniin vanhimmille, jotka
antoivat häissämme lainan oman osan maksamiseen.
Myös se auttoi kotitalouskoneiden ostamisessa. Paljon
asioita saimme Sauen seurakuntaneuvoston
puheenjohtajalta Ants Salusilta, joka on muuttanut
rivitaloasunnosta kerrostaloasuntoon. Keittiötarvikkeita
olemme saaneet lahjaksi ja muita asioita on
kokoontunut aiemman Eestissa oleskelun aikana.
Remontin jälkeen 14.07.2021 meidän uudessa
kodissa oli 13 ihmistä uuden asunnon siunaustilaisuudessa. Kiitos myös teille, jotka olette
tukeneet minun työtäni ja Sauen Paavalin seurakunnan työtä. Olemme kiitollisia jokaiselle
uhraajalle.
Juhannuspäivä
Sauella juhannuskokkoa tänä vuonna ei koronan takia
järjestetty. Tänä vuonna vietimme juhannusta ja
kokkoa naapurissa, Harkujärven asutuskeskuksessa.
Joka vuosi Harkujärven seurakunta järjestää
alkoholittoman
juhannusjuhlan.
Juhla alkaa
rukoushetkellä
Harkujärven
kirkossa; minua
kutsuttiin tänä vuonna laulamaan marilaisia hengellisiä
lauluja, säästäjänä oli ystäväni ja työtoverini Inga
Pogonina. Inga oli pukeutunut vuorimarien pukuun ja
koko perhe ja kaksi marilaista ystävää olivat mukana.
Kirkon ohjelman jälkeen siirryimme Harkujärven kartanon
laululavalle, sielläkin sain laulaa vapaan mikrofonin
aikana. Evgeniin äiti lauloi mokšankielisen kansanlaulun.
Iltateetä tarjosivat omassa kotipihassa Anu ja Juha Väliaho.
Seurakuntatyö
Anu ja Juha Väliaho Suomen ystäväkirjeestä:
“Sauen Paavalin seurakunta on toiminut pitkään säästöliekillä koronaviruksen

tuomien rajoitusten tähden. Viimeinen avoin jumalanpalvelus ennen toukokuuta
oli marraskuun lopulla, 1. adventtipyhänä, jolloin arkkipiispa Urmas Viilma vieraili Sauella ja
puhui adventtikynttilän sytyttämisen yhteydessä sauelaisille uuden kunnantalon edessä.
Muutos tilanteeseen tuli tämän vuoden äitiepäivänä 9.5, jona kokoonnuimme taas avoimeen
jumalan- palvelukseen Sauen päiväkeskuksen
salissa. Viiden kuukauden ajan lähetimme vain
nauhoitettuja jumalanpalveluksia internetin kautta.”
Päivästä 03.05.2021 Eestissa oli uudestaan
mahdolli kokoontua kirkoissa ja seurakunnan tiloissa.
Koko talvi ja kevät olemme Juha ja Anu Välihon,
Ingan ja seurakunnan vapaehtoisten kanssa
nauhoittaneet jumalanpalvelukset ja laitaneet
videoita minun nimellä olevaan YouTube kanaaliin,
josta on voinut niitä katsoa.Olen opiskellut
käyttämään Movavi Video -ohjelmaa.

Sauen kirkon rakentaminen (Anu ja Juha Väliaho Suomen ystäväkirjestä)
Vuosi sitten loppui 10 kuukautta kestänyt maidenvaihto-prosessi Sauen kunnan ja naapurin
– Huonekaluliikkeen – välillä; sen seurauksena saimme pieneen kirkontonttiimme 300 m2
lisää maata. Viime kesän jatkui tontilla olleiden Sauen kunnan maan päällä kulkeneiden
kaukolämpöputkien korvaaminen maanalaisilla putkilla.
Seuraavaksi suureksi hidasteeksi muodostui meille käyttöön annetulle tontille veden
saaminen. Tallinnan Vesi -firma osoitti meille veden saamisen kohdan tontin vierellä
kulkevan pääkadun – Tuletänavan – toiselta puolelta. Kun leveälle pääkadulle on äskettäin
pantu uusi asvaltti, kunta ei antanut lupaa asfalttia rikkoen kaivaa toiselta puolelta tulevaa
vesijohtoa. Tilanne olisi vaatinut johdon poraamisen kadun alta, mikä erikoisfirman mukaan
olisi ollut riskialtista, koska tarkalleen ei tiedetä, mitä tien alla neuvostoajan jäämistönä on.
Löytö, joka muutti paljon
Siitä alkoikin menneenä keväänä ratkaisun löytämisen mielenkiintoisin vaihe.
Kirkkorakennusprojektin vetäjä Meelis Mägi tutki, mitä on pääkadun tonttimme puoleisella
mutta tontin ja kadun välisellä osalla maan alla. Hän löysi neljä täysin kunnossa olevaa
kaivoa, jotka eivät olleet kenenkään omistuksessa; yhdessä niistä oli vesijohto, yhdessä
viemäriyhteys. Tallinnan Vesi ei tiennyt niistä mitään eikä Sauen kunta tiennyt niistä mitään.
Ne olivat kaivoja/johtoja, jotka neuvostoajan jälkeen – kun kaikki vain summassa jätettiin
Saen kaupungille – olivat jääneet niin, että niitä ei kukaan omistanut.
Löydön jälkeen alkoi Sauen kunta kiireesti toimia tekemättömän työn eteen. Se otti
kaivot/johdot omakseen ja antaa ne Tallinnan Vedelle käyttöön. Se prosessi on vaatinut
oman aikansa, mutta kesäkuun lopussa pitäisi asian olla valmis. Ja kun seurakunta saa vesija viemäriyhteyden tonttinsa vierestä, säästö on ilmeisesti kymmeniä tuhansia euroja.
Joskus viivästyksestä on hyötyä.” Jumalalla on oma aikoja.
Heinäkuussa ne seurakuntalaiset, jotka ovat videoteitse opiskelleet Tarton Pastoraatin
Raamatukursilla viime syyskuusta alkaen kesäkuuhun saakka, pitävät joka keskiviikona
vuorollaan raamattutunnin, niiden joukossa minäkin.
Lapsityö Keilan seurakunnassa
Keväällä olimme internet-yhteyden kautta pitämässä tunteja ja yhdessä laulamassa.

09.05.2021, äitienpäivä sunnuntaina,
siunaamme joka vuosi pyhäkoululaiset
kesäloman viettoa varten (kuva). Jokainen sai
pienen kristillisen lahjan ja jotakin makeaa.
Olimme yhdessä rukouksen ja laulun merkeissä.
Lapset tavallisesti tulevat yhdessä
vanhempiensa kanssa. Näissä hetkissä on
mahdollista tutustua ja puhua lasten vanhempien
kanssa.
13.06.2021 tapahtui kauan odotettu
Länsi-Harjun rovastikunnan päivän mittainen
lastentapahtuma. Lapsia, pyhäkoulun opettajia ja vanhempia oli yli 80. Jumala lahjoitti
kauniin aurinkoisen päivän, vaikka aamulla ei aurinkoa ollutkaan nähdä ja aamusta satoi
vettä. Herra oli armollinen ja hyvä. Pyhäkoulujen
lapsed jo ikävöivät toisiansa. Emme mahtuneet
lastenleirillä ja tapahtumissa toisten
seurakuntien kanssa 2,5 vuotta. Itse olen
mukana Keilassa, naapuriseurakunnassa,
lasten työssä auttamassa musiikin alueella.
Sauella ei valitettavasti pyhäkoulua vielä ole.
Rovastikunnan lasten päivää suunnittelemme
seurakuntien keskellä vuorotellen. Tällä kertaa
se oli Anu Väliahon kotiseurakunnan tiloissa
Rannamõisassa. Kirkko oli kaunis ja täynnä
lasten virsien lasten äänitettynä valitettavasti
harva nähtyä Viron kirkossa. Opettajan,
Kristiinan, johdolla jumiksessa kuuntelimme lapsille tarkoitettua saarnaa Jumalan
valtakunnasta videon avulla. Sitten oli lounas seurakuntatalolla, missä opettajatkin saivat
vaihtaa uutisia. Kun vatsat olivat täynnä, mentiin tekemäänryhmätehtäviä. Olipa
meikäläisellekin kiinnostava avata uudestaan Raamatun salaisuuksia. Päiväohjelma loppui
tietoteatterin esittelyllä. Lapsille jaettiin osallistumistodistus ja yhdessä rukoiltiin ja kiitettiin.
Seuraavana vuonna tulee yhteinen rovastikunnan leiri.
Keväällä olemme seurakunnan muusikon, Ingan, kanssa laittanut monet lastenlaulujen
videot minun YouTube-kanaaliin. Lapset voivat kuunnella, liikkua ja laulaa mukana. Olemme
suunnitelleet tehdä niitä enemmänkin. Jos Jumala suo, kohtaavat pyhäkoululaiset taas
elokuussa Keila kaupungin kotikahviloiden päivänä. Pyhä Miikaelin päivänä 29.9. alkaa uusi
pyhäkoulun oppivuosi.
Lähetyskuoron
harjoituksin minä syksystä
lähtien en ole pääsyt
osallistuman. Syksyllä
olinsairastanut koronan ja
kesäkuun 19. päivänä en
terveyden takia voinut olla
laulamassa. Lähetyskuoro

valmistuu osallistumaan Missio Läänemaa suuryrityksen ohjelmassa 21.08.2021
Haapsalussa. https://misjonikeskus.eelk.ee/sundmus/missio-laanemaa-room-vabadusest/
Anun ottamassa kuvassa Lähetyskuoron harjoitus Mustamäen kirkolla 19.06.2021

VIII Suomalais-ugrilais maailmankongressi Tartossa 15-18.06.2021
Olin kutsuttu osallistumaan kongressin kulttuuriohjelmaan, samassa olin Tallinna Marilaisten
Seuran puolelta lähetetty kongressin osallistuja. Ensimmäisenä päivänä osallistuimme Anun
ja Juhan kanssa Tartto yliopiston Jaani kirkossa kongressin avausjumalanpalvelukseen
heimokansojen merkeissä. Piispan Joel Luhametsin puheen jälkeen lauloin Elämän vedestä
marin kielellä. Kutsuin yliopiston aikaisen ystäväni lukemaan evankeliumitekstin marin
kielellä. 16.06.2021 japanilaisen kanteleensoittajan ja udmurttilaisen hanurinsoittajan kanssa
esitin 30 minuuttisen musiikkiohjelman kongressiin osallistujien edessä Viron
kansallismuseon piha-alueella.
Viron vanhauskoiset Peipsi järven rannikoilla
3 - 5.6. olin marilaisten seuran lauluyhtyeen kanssa kulttuuripäivillä Peipsimaalla.
Ensimmäisenä päivänä vierailimme kahdessa kirkossa, paikallisessa museossa ja illalla
järjestimme paikallisille konsertin. Monet sanoivat: millainen onnellinen aika, kun saamme
jälleen laulaa. See on arvokas mahdollisuus. (Minulla ei ollut “laulamisen nälkää”,
seurakunnassamme lauletaan paljon, Juha erittäin tykkää, et ylistetään paljon, virsiä ja
minun soololaulua on tavallisesti runsaasti.)
Reissun parhaimmat hetket olivat vanhoissa vanhauskoisten kirkoissa. Yhdessä niistä
odottimeitä hallintojohtaja ja näyttämiskierroksen vetäjä. Kirkossa oli kauniita ikoneja,
joiden “sukuisia” - sen miehen sanoin - voi vain Kreikassa nähdä. Hänellä oli kiinnostava
tapa selittää sitä, miten luterilaisuus syntyi: yksi katolilainen munkki tahtoi naimisiin ja näin
syntyi uusi opetus :)) Ikonien kuvat Raamatusta on selitetty ihan toisella tavalla.
Kesäloma 2021
alkoi heinäkuun ensimmäisenä päivänä ja silloin sain enemmän aikaa asuntomme
remonttiin. Onneksi Evgeniin äiti oli tullut ennen juhannuspäivää Venäjän Mordvanmaalta
avustamaan meitä. Työn keskellä oli aika leipoa. Kävimme uimassa meressä ja järvessä.
Katsoimme Eesti paikkoja: Pärnussa vierailimme yhden Evgeniin kylästä tulleen
mokša-naisen luona; hän asuu perheinensä
Pärnun suuren hiekkarannan lähellä. Paldiskissa
nautimme auringonlaskusta, Mulgimaalla
vierailimme suomalais-ugrilaisen maailman
vuoden kulttuuripääkaupungissa, Abja-Paluojassa,
johon olin kutsuttu japanilaisen kanteleensoittajan
kanssa laulamaan marilaisia kansanlauluja.
Poikkesime samana päivänä katsomassa kesäistä
Viljandi kaupunkia.
Kuva: seurakuntalaisten yhdessäolo jumalanpalveluksessa, 27.06.2021

Kaunista kesä teile, ystävät! Siunatkoon Herramme Jeesus teitä monikertaisesti!
Seurakunta tilit:
Seurakuntatyö LHV EE657700771003723503 Saue kirkon rakentaminen LHV EE057700771003723516
Osoite: Kütise, 4 Saue linn, 76505 Harjumaa, Estonia

