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Viron työn ystävä/jäähyväiskirje
Terveisiä Espanjan Aurinkorannikon kuumuudesta
ja nyt Pohjois-Viron syyskylmästä. Olimme kolme
viikkoa Fuengirolassa, jossa oli koko ajan aurinkoa
ja +29 astetta. Kun palasimme syksyiseen ja
sateiseen Viroon, lämpötila oli 15 astetta vähemmän.
Viron kesä oli kyllä niin aurinkoinen, lämmin ja
pitkä – käytännössä lähes neljä kuukautta –, että
sellaista sattuu vain kerran sadassa vuodessa.
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25 vuotta
yhdessä
lähetystyössä

Nyt on tullut aika kirjoittaa jäähyväiskirje, sillä Anu jäi eläkkeelle virallisesti 1.10.2018. Juha on ollut
eläkeläinen jo 2 vuotta ja 4 kuukautta, vaikka jatkaakin täysaikaisena Keilan seurakunnan pappina Sauen
kaupungissa. 20 vuotta olemme olleet Suomen Lähetysseuran palveluksessa ja kiitämme työnantajaamme
kaikesta siitä tuesta, mitä olemme lähetystyöntekijöinä Venäjällä ja Virossa saaneet, ja työalueittemme
seurakuntien työn tukemisesta. Kiitämme myös kaikkia meidän ystäväkirjeemme saajia, jotka ovat
muistamisilla, rukouksin ja taloudellisen tuen muodossa meitä tukeneet.
Sauen työ kesällä
Kesällä ja alkusyksystä on Sauen työssä ehtinyt tapahtua mielettömän paljon. Seurakuntatyö on ollut
kesäisen hiljaista, jumalanpalvelusten pitämistä – heinäkuun taukoaikaa lukuunottamatta – joka sunnuntai
klo 13 ja lauluryhmän harjoitukset keskiviikkoisin kaupungin Päiväkeskuksessa. Sen sijaan Sauen kirkon
rakentamisen asioissa tapahtui paljon, mutta siitä vähän myöhemmin.
Võrun lastenleiri ja Lastenfestivaali heinäkuussa
Meille kesäaja huippu oli Etelä-Viron suurimmassa kaupungissa, Võrussa, pidetty lastenleiri 25-27.7 ja
Lastenfestivaali – Viron suurin tämänluonteinen lastenyritys – 28-29.7. Olimme – nyt toista vuotta – Anna
Mishinan kanssa auttamassa Võrun seurakuntatalolla pidetyllä seurakunnan lasten musiikkileirillä ja
kaupungin keskustan festivaalialueella festivaalin hengellisessä ohjelmassa.
Võrun seurakunnassa ei ole yli kymmeneen vuoteen ollut lapsityötä. Kun runsas vuosi sitten siellä
aloitettiin uusi heinäkuun lopun Lastenfestivaali-perinne, näimme lähetystehtäväksemme auttaa
seurakuntaa aloittamaan uudestaan lapsityötä. Vuosi sitten oli paikallisia avustajia vähän, mutta menneen
talven aikana syntyi Võrussa erinomainen toimintatiimi, joka valmisteli koko ohjelman. Sen vetäjänä oli
seurakunnan diakoniatyön vapaaehtoinen vastuunkantaja, yhden erityissairaalan henkilöstöpäällikkö. Hän
auttoi myös paikallisten lasten kokoamisessa nyt ensimmäistä kertaa pidetylle lasten musiikkileirille.
Lapset olivat hänen työtoveriensa lapsia, joita kokoontui leirille 17 ja jotka ensimmäistä kertaa osallistuivat
seurakunnan työhön. Leirin käytännön avustajina olivat useat lasten vanhemmat.
Lasten musiikkileiri pidettiin Võrun seurakunnan seurakuntatalolla, jota kunnostettiin osassa taloa kauan
sitten tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Leirin vetäjänä oli marilainen musiikinopettajamme ja laulaja Anna
Mishina, joka johti lauluryhmää ja 5-kielisen kanteleen ja rytmisoitinten soiton opettamista, Juha osallistui
kitarasoiton opettamiseen, Anu hengelliseen opetukseen. Kolmipäiväinen leiri, jonka aikana lapset
yöpyivät kodeissaa ja yhden yön kirkossa, onnistui hyvin.

Nämä kouluikäiset lapset olivat valmiit myös
jatkamaan kokoontumisia seurakuntatalolla
syksyllä ja leirille osallistunut
Evankeliumiyhdistyksen lapsityöntekijä-lähetti
Kirsi Vimpari lupasi kahdesti kuukaudessa tulla
Tartosta Võruun vetämään näitä kokoontumisia.
Festivaalin hengellisen ohjelman järjestämistä tuki
jo toista vuotta peräkkäin Evankelinen
Lähetysyhdistys. Hyvä uutinen oli sekin, että
seurakuntavaltuuston puheenjohtaja Marko
avioituu lokakuussa kaupunkiin muuttavan
lapsityöntekijän Karinin kanssa.
Võrun lastenleirilaiset rukoilemassa Võrun Katariinan kirkossa

Leirin jälkeen alkoi Lastenfestivaali kaupungin keskustan tuntumassa. Kaikenlaisille lasten työtä tekeville
yhteisöille annettiin mahdollisuus puuhata lasten kanssa oman työalansa merkeissä. Myös Võrun
seurakunta sai pääkadun varrelta hyvältä kohdalta oman esittelytelttapaikan, jossa toimi Enkelikahvio kaksi
päivää aamusta iltaan, ja puuhan sekä suupalan avulla lapsiperheille pidettiin esillä seurakunnan sanomaa
ja toimintaa.
Võrun kirkossa oli lapsiperheille maalattujen taulujen näyttely. Oli myös kirkkoseikkailu, jossa
mielenkiintoisesti esiteltiin lapsille kaikenlaista, mitä kirkon sisällä ja tornissa on. Seurakunnan osalta
Lastenfestivaali loppui sunnuntain klo 13:n perhejumalanpalvelukseen, jota ennen lasten lauluryhmä lauloi
Festivaalin vapaalavalla kitaransoittajien kanssa kolme lasten negro spirituaalia. Sama ohjelma esitettiin
myös kirkkoherra Andres Mäeveren johtamassa perhejumalanpalveluksessa, jossa Tartossa asuva piispa
Joel Luhamets saarnasi.
Joshkar-Olan seurakunnan 25-vuotisjuhla
Osallistuimme 14-16.8 Marinmaan pääkaupungissa Joshkar-Olassa, Keski-Venäjällä, paikallisen
seurakunnan 25-vuotisjuhlaan, joka pidettiin Uralin rovastikunnan perheleirin ensimmäisenä päivänä 14.8.
Se syntyi ensimmäisenä niistä kahdeksasta Uralin rovastikunnan seurakunnasta, joitten kätilöinä saimme
olla.
14.8.1993 oli Joshkar-Olan seurakunnan perustamispäivä ja -kokous, joka pidettiin lähistöllä sijainneessa
kylpylässä. Sitä edelsi samassa paikassa pidetty rippikoululeiri, johon paikallisten ystävien lisäksi osallistui
yli 30 suomalaista. He olivat tulleet bussilla Suomesta tutustumaan tilanteeseen ja ryhmän vetäjä, Muonion
seurakunnan kirkkoherra Tuomas Pöyhtäri, piti rippikoulun oppitunnit. Perustamispäivän jälkeisessä
jumalanpalveluksessa hän saarnasi, kastoi ja konfirmoi monia uusia jäseniä seurakuntaa.

Juhlaväki Marimaalla
Joshkar- Ola srk 25 v.
syntymäpäivillä.

Elokuun juhlapäivään osallistui nyt kolme alkuperäisistä seurakunnan jäsenistä; monet olivat jo kuolleet tai
muuttaneet. Juhlapäivän vieraiksi oli tullut piispa Aare Kuukauppi Pietarista, neljä ihmistä Virosta, mm.
Läänen lääninrovasti sekä Viron kirkon Lähetyskeskuksen johtaja Leevi Reinaru ja Sauella toimiva Anna
Mishina. Suomalaisia vieraita oli 7 Hyvinkään ystävyysseurakunnasta ja Keminmaalta, mm.
rakentajaveteraani Tauno Häkkinen, joka 15 vuoden ajan osallistui työkentällä kirkkojen ja
seurakuntatilojen rakentamiseen.
Me pidimme kaksi esitystä juhapäivän iltapäivällä, ensin Akylas ja Priskilla-avioparista, joka 10 vuotta
avusti Paavalia lähetysmatkoilla seurakuntien perustamisessa ja oli meille esikuvaksi työssä, ja sitten oli
toinen esitys Joshkar-Olan seurakunnan alku- ja vähän myöhemmästäkin historiasta. Illassaa, johon
osallistui yhteensä sata ihmistä, oli paikallisten lisäksi suomalaisia ja Virosta tulleita vieraita ja Uralin
rovastikunnan seurakuntien edustajia. Kaksi seuraavaa päivää olivat perheleiriä ja opetusta avioliitosta ja
perheestä Uralin lääninrovasti Konstantin Subbotinin johdolla. Kaikki se oli mieltä kohottavaa: emme ole
turhaan tehneet työtä niinä 20 vuotena, jotka olimme Venäjällä.
Anu jäi eläkkeelle
Virallisesti Anu jäi eläkkeelle 1.10.2018, mutta hänen viimeinen työkautensa päättyi jo 12.8, jonka jälkeen
hän piti erilaiset lomansa. Hän ehti palvella Suomen Lähetysseuran lähettinä 20 vuotta Venäjällä ja
Virossa. Jo ennen Lähetysseuraan tuloa hän ehti olla lähettinä Joshkar-Olassa 6 vuotta. Koko meidän 26vuotinen avioliittomme on ollutkin yhdessä lähetystyöhön osallistumista.
Anun varsinainen hyvästijättö oli sunnuntaina 26.8 Keilan kirkossa. Jumalanpalvelukseen ja sen jälkeiseen
hyvästijättötilaisuuteen osallistuivat Keila ja Sauen uskonystävät, sillä hän palveli Keilan seurakunnan
diakonina Sauen kaupungissa 6 ½ vuotta. Saman ajan hän palveli osatoimisesti Viron kirkon
Lähetyskeskuksessa, erityisesti heimokansatyössä, vankilatyössä tulkkina ja erilaisissa Lähetyskeskuksen
tapahtumissa, varsinkin vuosittaisissa Lähetys- ja kirkkopäivissä ja sitä edeltäneissä „Neljän tuulen
pyhiinvaellus“ -evankelioimisviikoissa. Niihin on jatkuvasti osallistunut myös 5-8 Uralin rovastikunnan
aktivistia Udmurtian Gurez-Pudgan seurakunnan johtajan tatarilaisen diakoni Marat Faslullinin johdolla.
Anu on toiminut heidän tulkkinaan ja käytännön asioiden järjestäjänä.
Hyvästijättöä juhlisti myös Lähetyskeskuksen
Lähetyskuoro, jota Maaria Vardja johtaa ja
jossa Anu on Viron-työvuosien ajan laulanut.
Hyvästijättöä juhlisti myös Viron kirkon
arkkipiispa Urmas Viilma, joka piti
jumalanpalveluksen saarnan ja onnitteli
hyvästijättöjuhlapuheessaan Anua. Anu lupasi
myös tulevaisuudessa auttaa työssä
vapaaehtoisena.

Saimme Sauelle kirkon tontin – vihdoinkin

Viron kirkon
arkkipiispa
siunasi Anun
eläkkepäiville

Tämän vuoden suurimman hyvän uutisen saimme syys-lokakuun vaihteessa Espanjaan: Sauen
kunnanvaltuusto oli hyväksynyt 27.9 kokouksessaan pyyntömme saada Sauelta luterilaiselle kirkolle tontin.
Olemme 4 ½ vuotta keskustelleet Sauen vaihtuvien kaupunginjohtajien kanssa mahdollisuudesta saada
tontti, tähän saakka ilman tulosta, sillä nyt on jo neljäs johtaja. Kun tämän vuoden alusta Sauen kaupunki ja
kolme muuta kuntaa yhdistyivät Sauen kunnaksi, tuli kunnanjohtajaksi Andres Laisk, joka ihmetteli asian
viivästymistä. Hän lupasi ottaa pyyntömme tosissaan niin, että asiasta tehdään päätös – joko myönteinen tai
kielteinen – tänä vuonna.
Sauen kunnanvaltuuston päätös tuli myönteisenä: 17 puolsi, 3 oli vastaan ja yksi puolueeton – meillä on
siis vahva tuki kunnan puolelta. Tontti on kaupungin pääkadun varressa hyvällä paikalla. Vieressä ovat
Huonekalukauppa ja kaupungin Nuorisotalo, takana Sauen kartano ja tien toisella puolella sarja suuria
kerrostaloja. Koska tontti on kunnan maata, jota ei voi ostaa, sille annetaan rakennus- ja käyttöoikeus sillä

ehdolla, että rakennuksesta on hyötyä myös
kaupungille esim. kamarimusiikkisalina. Se antaa
meille erinomaisen mahdollisuuden yhteistyöhön
kaupungin kanssa. Valtuustoa ja komiteoita varten
teki arkkitehti-pastori Hermas Lilleorg alustavat
luonnokset kirkosalista ja aputiloista, joista tulee
yhteensä 240 m2 ja hinnaksi suomalaisen
omakotitalon hinta.

Keski-Venäjällä meillä oli 14 seurakuntatilojen
rakennusprojektia – niistä 6 oli kirkkoja – Suomen
seurakuntien ja uskonystävien tuella. Sauen kirkko
on meille 15. ja viimeinen projekti.
Toivomme, että arkkitehtityöskentelyn jälkeen saamme aloittaa rakennustyöt vuoden 2019 syksyllä. Nyt,
kun tontti on saatu, voimme ensimmäistä kertaa vedota virallisesti ystäväseurakuntiin ja ystäviimme tuen
saamiseksi kirkon rakentamiseen Sauella. Rakennusluvan saamisesta – keväällä 2019 – on meillä viisi
vuotta aikaa tehdä kirkko käyttövalmiiksi, 2019-2023. Pyrimme myös siihen, että voimme rakennustöiden
kuluessa käyttää suomalaisia talkoolaisia ja vapaaehtoisia asiantuntijoita rakennustöissä virolaisen
rakennusfirman työapuna.
Sauen luterilaisen paikallisseurakunnan perustaminen
Kun kevään lopulla kirkon tontin saaminen alkoi näyttää mahdolliselta, kirjoitti Viron kirkon arkkipiispa,
että kun kirkkoa aletaan rakentaa, pitäisi perustaa Sauen paikallinen luterilainen seurakunta. 6 ½ vuotta
olemme toimineet Keilan seurakunnan filiaalina Sauella. Olemme kesän lopulla ja alkusyksystä
keskustelleet Sauen ystävien kanssa tästä vaihtoehdosta ja parikymmentä heistä on valmis tulemaan
perustajajäseniksi; kirkkolaki vaatii vähintään 12 perustajajäsentä. Uudelle seurakunnalle määritellyllä
työalueella on 12 000 ihmistä ja väkimäärä kasvaa koko ajan, sillä kapungin vierelle radan taakse alkaa
suuren asuinalueen rakentaminen.
Länsiharjun lääninrovasti Jüri Vallsalu tulee 21.10 Sauelle johtamaan Sauen luterilaisen seurakunnan
perustamiskokousta, jossa valitaan myös seurakuntaneuvosto. Asia viedään Kirkkohallitukseen lokakuun
lopussa ja uusi seurakunta otetaan Viron luterilaiseen kirkkoon Kirkolliskokouksessa 26-27.11. ja
rekisteröidään virallisesti joulukuun alussa. Juha on valmis jatkamaan – jos Jumala terveyttä antaa – Sauen
seurakuntatyössä kirkon rakennustöiden ajan.
Uusi vaihe työssä
Tämä kirje on hyvästijättökirjeemme Suomen
Lähetysseuran työyhteydessä. Jos joku ystävistä
on kiinnostunut seuraamaan Sauen
seurakuntatyötä ja kirkon rakentamisvaiheita,
olemme valmiit kirjoittamaan asioista, ja tällainen
ystävä voi lähettää asiasta pyynnön kirjeen alussa
olevaan sähköpostiosoitteeseemme.
Sydämellinen kiitos kaikesta menneestä.
Rukoilkaa meidän ja Sauen seurakuntatyön sekä
Sauen kirkon rakentamisen puolesta myös
tulevaisuudessa.
Jumala teitä runsaasti siunatkoon!
Anu ja Juha Väliaho

Sauella jumalanpalveluksessa 83 v.
Vaiken konformointi.

