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Viron työn ystäväkirje 1/2018
Terveisiä Pohjois-Viron talvesta. Pitkän runsassateisen ja lumettoman syksyn ja alkutalven jälkeen on
lunta helmikuun alussa tullut niin kuin entisinä aikoina. Lumitöitä on ollut enemmän kuin kuutena
varhaisempana Viron-vuotenamme. On kuitenkin ollut ilo katsella olohuoneemme suuresta ikkunasta
avautuvaa valkoista maisemaa. Pari päivää sitten talitiainen lauloi ensimmäisen kerran; sitä pidetään
ensimmäisenä kevään merkkinä.
Joulun ajalta haluamme muistella paria tapahtumaa. Jouluaattona oli Keilan kirkossa aattoillan
jumalanpalvelus, johon Sauen ystävät perinteisesti lähtevät bussilla. Tänä vuonna tilaisuus oli
poikkeuksellinen, sillä se televisioitiin suorana lähetyksenä koko Viroon. Saarnaajana oli arkkipiispa
Urmas Viilma. Toisena joulupäivänä kokoontuivat meidän omakotitaloomme Tiskren kylään perinteisesti
Anun kolme lasta ja seitsemän lastenlasta, koko perheet. Meitä oli koossa yhteensä 15.
Työ jatkuu
Alkava vuosi tuo mukanaan merkittävän muutoksen, kun Anu jää eläkkeelle elo-syyskuun vaihteessa.
Hän on työskennellyt lähetystyössä 25 vuotta, joista 19 vuotta Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen
keskellä ja pian 6 vuotta Virossa. Lähetysseuran lähettinä hän ehtii olla yhteensä 20 vuotta.
Vaikka Anu on sataprosenttisesti virolainen, itsenäisessä Virossa hän oman 65-vuotisen elämänsä ajasta
on ehtinyt elää vain viimeiset kuusi vuotta, sillä hän ehti elää Neuvostovirossa 40 vuotta ja Venäjällä 20
vuotta. Hän jatkaa vapaaehtoisena Sauella. Juha on ollut eläkkeellä pian kaksi vuotta, mutta työskentelee
täysaikaisesti Keilan seurakunnan pappina Sauen kaupungissa, koska terveyttä on annettu.
Anun eläkkeellesiirtymisen juhla vietetään Keilan kirkossa 26.8.2018, alkaen jumalanpalveluksella klo
11. Seurakunnan lisäksi on mukana myös Viron kirkon arkkipiispa Urmas Viilma, Viron kirkon
Lähetyskeskus ja sen Lähetyskuoro. Syyskuun alusta rekisteröidymme virallisesti Hyvinkään kaupungin
sijasta Viroon Harkun kuntaan ja siirrymme Hyvinkään seurakunnasta Keilan seurakuntaan. Hyvinkään
omakotitalo, joka on ollut Juhan omistuksessa 30 vuotta, menee myyntiin. Hyvinkään seurakunnan jäsen
hän ehtii olla 42 vuotta. Suuret muutokset!
Sauen työssä
Keilan seurakunnan työ Sauella jatkuu entiseen
tapaan. Joka sunnuntai on ollut jumalanpalvelus
ja ehtoollinen Sauen Päiväkeskuksen salissa;
viime pyhänä koossa oli 17 ihmistä. Torstain
raamattupiirissä tutkimme parhaillaan, mitä
Kristuksesta on kirjoitettu Vanhassa
testamentissa; viimeksi koossa oli seitsemän
ihmistä. Keskiviikkoisin kokoontuu harjoituksiin
lauluryhmämme, jossa on yhdeksän laulajaa ja
joka laulaa kolmiäänisesti, Anna Mishinan
johdolla; viimeksi meitä oli koolla seisemän
laulajaa.

Lauluryhmälle ilonaiheena on uusi mieslaulaja Kalev, joka tuli mukaan lehti-ilmoituksen pohjalta ja jolla
on erittäin hyvä ja vahva lauluääni. Hän ei ole vielä kastettu, mutta haluaa rippikouluun. Viimeksi
harjoittelimme negro spirituaalia ”Vanhanaikainen usko” – todella ajankohtainen aihe.
Yhdessä Sauen Päiväkeskuksen kanssa pitää Juha maanantaisin suomen kielen ryhmää, jossa on yhdeksän
kävijää; kolme heistä miehiä. Keskiviikkoisin hän pitää kitaratunteja kouluikäisille.
Suuri ilo meille on ollut eläkkeellä oleva insinööri Ants, joka tuli jumalanpalveluksiin 8 kuukautta sitten
vaimonsa kuoleman jälkeen. Hänestä on tullut myös ahkera raamattutuntien osallistuja. Juuri suruaikana
hän on saanut uskovien yhteydestä suurta apua ja on löytänyt uudestaan elämänilon. Aikanaan hän oli
suuren kaivoskombinaatin johtaja ja osallistui paljon yhteiskunnallisiin tehtäviin. Koska hän tuntee
tärkeät poliittiset vaikuttajat, on hän auttanut viemään eteenpäin myös Sauen kirkon asiaa.
Agate
Sauen ystävistä vanhin on Agate, joka
18.11.2017 täytti 93 vuotta. Hän on erittäin
pitkään ollut uskova ihminen, joka on
uskollisesti osallistunut jumalanpalveluksiin.
Hän elää yksin huoneistossa, mutta uskovat
ystävät huolehtivat hänen asioistaan. Syksyllä
hän kaatui liukkaalla ilmalla ja paraneminen vei
pitkään, mutta jälleen hän on mukana
tilaisuuksissa. Agate on yksi uskollisimmista
esirukoilijoistamme.
Sauen kirkkoprojekti
Sauen kirkon tonttiasia on venynyt. Aloitimme keskustelut kaupunginjohtajan kanssa pian neljä vuotta
sitten. Sitten hänet valittiin Viron eduskuntaan ja piti aloittaa keskustelut uuden kaupunginjohtajan
kanssa. Pian taas vaihtui kaupunginjohtaja ja nyt on jo neljäs johtaja, ja jokaisen kanssa on pitänyt aloittaa
kaikki alusta. Viimeinen vaihdos johtui siitä, että neljä kuntaa/kaupunkia yhdistettiin ja viime lokakuisten
paikallisvaalien jälkeen kunnat yhdistyivät ja uudet hallintoelimet aloittivat toimintansa runsas kuukausi
sitten, tammikuun alusta. Aloitimme keskustelut uusien johtajien kanssa jo joulukuussa ja seuraava
keskustelu käydään ensi viikolla.
Kunnallispolitiikka on niin heittelehtivää, että on vaikea pysyä mukana. Joudumme mukautumaan siihen
hitaaseen tahtiin ja rukoilemme, että tänä vuonna saisimme asian liikkumaan eteenpäin. Rukoilkaa tekin
asian puolesta.

Keilan kirkkopäivät 20-22.10.2017
Mennen syksyn tapahtumista meille merkittävin olivat Keilan kirkkopäivät 20-22. lokakuuta. Päivien
järjestäjänä oli Keilan seurakunnan lisäksi Viron kirkon Lähetyskeskus. Meille tärkeätä oli myös se, että
Keski-Venäjältä olivat päivien vieraina Uralin rovastikunnan viisi edustajaa, vanhin 82-vuotias
teräsmummo Nina Marinmaalta; hän on puoliksi virolainen, puoliksi marilainen. Hän oli tärkeä
työtoverimme Uralin rovastikunnassa. Nuorin oli 1-vuotias Malvina tyttö Udmurtiasta.
Venäjän-vieraamme, viisi Suomesta tullutta nuorta ja joukko virolaisia osallistui Kirsti Malmin johtolla
koko viikon kestäneelle Neljän tuulen ristivaellukselle. Sen aikana vierailtiin erilaisissa yhteisöissä ja
tarjottiin kadun varressa nokipannukahvia, joka antoi mahdollisuuden keskustella ihmisten kanssa ja
kutsua heitä tilaisuuksiin. Sauen Päiväkeskuksessa tarjottiin mahdollisuus marilasten piirakoiden tekoon;
osallistujia kertyi 20.

Kirkkopäivien tilaisuudet pidettiin Keilan kulttuuritalossa. Oli erittäin hyvät suomalaisten alustajien
luennot Lutherista (Timo Junkkaala) ja Katariina von Borasta (Saara Kinnunen). Oli ryhmätöitä ja
laulujuhla, jossa lauloi Lähetyskuoro ja puhui arkkipiispa Urmas Viilma.

Anna Mishina
Marilainen laulunopettaja Anna Mishina on
auttanut joka sunnuntai klo 11 pyhäkoulutyössä
Keilassa, josta hän on kiiruhtanut Sauen
jumalanpalvelukseen klo 13:ksi. Sauella hän on
laulanut ja joskus säestänyt jumalanpalveluksissa
ja auttanut musiikkityössä.
Loppusyksystä Anna sai valmiiksi oman CDlevynsä, jossa hän laulaa marilaisia kansanlauluja.
Tärkein säestäjä levyllä on virolainen
kanteleensoiton opettaja. Anna myös valmistelee
ensi kesän suuryrityksen, Võrun lastenfestivaalin,
hengellisen ohjelman toteuttamista.

Võrun Lastenfestivaali 28-29.7.2018
Võrun Lastenfestivaali järjestetään toista kertaa 28-29. heinäkuuta ensi kesänä.Võru on Etelä-Viron
suurin kaupunki, jossa on 14 000 asukasta. Osallistuimme myös ensimmäiselle Lastenfestivaalille viime
heinäkuun lopussa yhdessä Võrun seurakunnan ja Võrun rovastikunnan kanssa. Festivaali tarjosi hyvän
mahdollisuuden tuoda esille evankeliumin sanomaa ja seurakuntien toimintaa.
Võrun Lastenfestivaalista halutaan tehdä jokavuotinen perinne. Siksi haluamme myös tänä vuonna auttaa
Võrun seurakuntaa ja Võrun rovastikuntaa ohjelman järjestämisessä. Tammikuun lopussa oli meillä
ensimmäinen neuvottelu asiasta Võrun kirkolla. Suunnitelmana on pystyttää myyntitelttakadulle teltta,
jossa toimii ”Inglikohvik”, ”Enkelikahvila”, Avoimen lavan tilaisuudet, jossa erilaiset yhteisöt voivat
esittää omaa ohjelmaansa, ja lapsille kirkkoseikkailut kirkossa, jossa on myös lasten- ja aikuisten
piirustusten näyttely. Ohjelma huipentuu perhejumalanpalvelukseen kirkossa, jossa saarnaajana on piispa
Joel Luhamets.
Aivan uutena yrityksenä järjestämme
Võrussa lasten taideleirin kaupungin
kouluikäisille. Kolmipäiväinen leiri on
juuri ennen festivaalia ja siellä
kuorokanava Annan vastuulla, lasten
piirtämiskanava, jonka ohjaajiksi tulee
kaksi kristittyä taiteilijaa ja kitara soiton
kanava. Kuoro harjoittelee leirillä
Avoimella lavalla ja
perhejumalanpalveluksessa esiintymistä
varten. – Toivomme, että lastenleiristä
voisi alkaa Võrun seurakunnan lapsityö
uudestaan 10 vuoden tauon jälkeen.

Erilaisia huomioita
Viimeisten kuukausien tapahtumista on ilo mainita itsenäisyyden juhlavuosi ”Suomi-Viro 100”.
Joulukuun 6. päivänä oli Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhla ja 24. helmikuuta on Viron
itsenäistymisen 100-vuotisjuhla. Niiden välistä aikaa vietetään yhteisenä juhla-aikana, jolloin on useita
yhteisiä tapahtumia. On kiitoksen aika.
Olemme viime kuukausina kaksi kertaa olleet sijaisina
jumalanpalveluksessa Tallinnan suomalaisessa
seurakunnassa, jonka jäsenet ovat pääosin
vanhoja inkeriläisiä. Myös siellä on kiitoksen
aika juhlavuoden merkeissä.
Reformaation juhlavuosi 500 päättyi lokakuun
lopussa, jolloin osallistuimme juhlavuoden
päätösjumalanpalvelukseen Tallinnan
Tuomiokirkossa, jossa Lähetyskuoro – Anu
myös – lauloi (kuvassa).

Yhteistyömme Sauen kaupungin Päiväkeskuksen kanna on antanut mahdollisuuksia tuoda esiin kristillistä
sanomaa erilaisin tavoin. Yksi niistä oli adventtiaja näyttely ”Joulun odotus” Päiväkeskuksen salissa koko
joulukuun ajan. Siinä oli mahdollisuus tuoda näyttelyesineiden, kuvatauluin ja jouluseimen muodossa
tuoda esille joulun sanoma.
Olemme molemmat olleet mukana Tallinnan Veljesseurakunnan toiminnassa Endlan kadun
rukoushuoneella. Juha on ollut kerran kuussa sunnuntai-illan seurojen juontaja ja pari kertaa kuussa
saarnaaja. Anu on odotettu sanankäyttäjä. Sanankäyttäjä hän oli koko tammikuun ensimmäisen viikon
myös suositun Vikker-radion aamuhartauksissa.
Yhteydet Uralin rovastikuntaan ovat säilyneet. Anna käy siellä vuosittain erityisesti nuorten leireillä. Me
lähdemme Marinmaan pääkaupunkiin Joshkar-Olaan sen luterilaisen seurakunnan – meidän
”esikoisemme” – 25-vuotisjuhliin, jotka pidetään elokuun puolivälissä, jolloin on myös rovastikunnan
lähetysleiri.

Vierailut nimikko- ja ystäväseurakunnissa 18.2 – 25.3.2018
Vierailemme Lähetysseuran Viron- ja sukukansatyön merkeissä Suomen nimikko- ja ystäväseurakunnissa
viiden viikon ajan helmi-maaliskuussa. Liitteenä on vierailuohjelma. Toivomme, että saisimme tavata
henkilökohtaisesti mahdollisimman monia esirukoilijoistamme ja tukijoistamme. Ryhmäämme kuuluu
Anun ja Juhan lisäksi marilainen laulunopettaja Anna Mishina ja autonkuljettajana Artjom Dimitriev
Joshkar-Olasta.

Siunausta toivottaen ja pikaista kohtaamista odottaen
Anu ja Juha

