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Nimikko- ja ystävyysseurakunnassa Tampereella

Olimme huhti-toukokuun vaihteen tienoilla 2
½ viikkoa Espanjassa Aurinkorannikolla, jossa
lämpötilat olivat 25-30 astetta. Siellä oli ilo
olla mukana Fuengirolan uudessa
seurakuntakodissa, jossa on vilkas toiminta ja
jossa Juha piti kaksi raamattupiiriä. Ja kun
tulimme Viroon, tuntui kuin olisimme tuoneet
mukanamme Espanjan säät, sillä suurimman
osa toukokuuta on aurinko paistanut niin, että
metsäpalot ovat jokahetkinen uhka.
Omakotitalossamme ilonamme ovat olleet
satakielet, jotka laulavat lähellämme useassa
paikassa. Illalla nukahdamme niiden lauluun ja
aamulla heräämme niiden lauluun. Erityisesti
Anu on tehnyt paljon puutarhatöitä talomme
pihalla.
Vierailukierros Suomen nimikko- ja ystäväseurakunnissa
Edellisen ystäväkirjeemme lähettämisen jälkeen tulimme Suomeen 25.2 – 25.3 viideksi viikoksi, joiden
aikana vierailimme nimikko- ja ystäväseurakunnissamme joka puolella Suomea. Se oli eräänlainen
jäähyväiskierros, sillä Anu jää eläkkeelle Lähetysseuran työstä 1.9 alkaen. Muoniossa muistelimme, kuinka
tasan 25 vuotta sitten teimme sinne ensimmäisen seurakuntavierailun sukukansatyön merkeissä.
Lähetysseuran kautta tulleissa nimikkoseurakunnissamme olemme vierailleet 20 vuoden ajan.
Autossamme oli meidän lisäksemme marilainen musiikinopettaja ja laulaja Anna Mishina, joka on ollut
töntekijänä Keilan seurakunnassa erityisesti Sauen työmme yhteyksissä ja Keilassa pyhäkouutyössä ja
nuortenilloissa. Autokuskina oli marilainen Artjom Dimitriev Marinmaan pääkaupungista Joshkar-Olasta.
Hän ajoi autoamme kaikki 6000 km, jotka matkan aikana kertyivät Fordin mittariin. Vierailimme Viron ja
Venäjän sukukansatyön merkeissä kaikkiaan 19 seurakunnassa Helsingistä Rovaniemelle ja Muonioon
saakka ja Valkealasta Saloon ja Kokkolaan saakka.
Ilo oli tavata pitkäaikaisia esirukoilijoitamme ja tukijoitamme, jotka ovat yksi sukupolvi, joiden kanssa
olemme saaneet vanheta viimeiset 20-25 vuotta. Samoin meille oli ilo tutustua aivan uusiin ihmisiin, joiden
kanssa olemme tulleet yhteyteen ELY:n kautta Kymenaaksossa ja Pohjanmaalla. Evankelinen
Lähetysyhdistys on tukenut vuoden ajan Annan työtä ja lahjoitti matkan aikana hänelle uuden tietokoneen
korvaamaan hänen täysin vanhentunutta konettaan. Nyt on taas mahdollisuus kirjoittaa myös nuotteja
Sibelius-ohjelmalla.
Seurakunnissa tärkeimmät tilaisuutemme olivat lähetysillat, joissa kerroimme työn kuulumisia Virosta ja
Uralin rovastikunnan seurakunnista. Käytössämme oli myös videoprojektorilla esitettävät Viron työstä ja
Uralin rovastikunnan seurakunnista kertovat kuvasarjat. Anna lauloi erityisesti marilaisia hengellisiä lauluja
suomeksi. Ehkä mieliinjäävimmät tilaisuudet olivat kouluvierailut, joihin osallistui 15 – 200 oppilasta
kerralla. Kerroimme sukukansoistamme ja lähetystyöstä niiden keskuudessa. Anna lauloi marilaisia

lastenlauluja suomennettuina ja tunti päättyi aina marilaiseen kansantanhuun, johon kaikki oppilaat ja
opettajat Annan johdolla osallistuivat. Fantastiset mahdollisuudet kertoa kouluikäisille evankeliumia!
Pisimpään olimme Salossa, Hyvinkäällä,
Laukaassa, Rovaniemellä ja Tampereella,
joissa oli jumalanpalveluksen lisäksi
mahdollisuus vierailla seurakuntien
erilaisissa piireissä eläkeläisten, lasten ja
nuorten parissa. Mieliinjäävin, suurin ja
viimeisin tilaisuus oli Tampereen
Hervannan kirkossa, jossa
jumalanpalvelukseen osallistui 250 ihmistä,
joiden joukossa oli kolme
rippikoululaisryhmää.

Kouluvierailulla

Työssä Sauella ja muuallakin
Työ Sauen kaupungissa on jatkunut niin kuin ennenkin. Jumalanpalvelukset on pidetty Sauen
Päiväkeskuksen salissa, johon suurten pyhien aikana osallistui 20-25 ihmistä ja myös lauluryhmämme
lauloi Annan johdolla kolmiäänisesti. Päiväkeskuksen salissa oli huhtikuussa Leo Lekarkinin, Keilan
seurakunnan diakonin, Maarika-vaimon piirrokset lapsista. Oli myös Leon 50-vuotisjuhla. Leo on ollut
usein Juhan sijaisena Sauella. Toukokuun alussa kävi Annan työtä tukevan ELY:n ryhmä tutustumassa
Sauen ja Keilan työtiloihin.
Sauen suomenkielen opetusryhmä on ollut aktiivinen ja saanut uuden jäsenenkin. Osallistujia on
kymmenen.Kesäkuukausien aikana ei Sauella ole suomen opetusryhmää, raamattutunteja eikä
kuoroharjoituksia. Jumalanpalvelusten osalta on tauko vain heinäkuussa.
Anu on osallistunut Lähetyskuoron toimintaa. Kuorolla on yksi harjoitusleiri kuukaudessa. Samoin hän
käynyt suomalaisten ystävien tulkkina Tallinnan vankiloissa, Anna laulajana ja tulkkina myös Tarton
vankilassa. He molemmat pystyvät olemaan tulkkeina kolmella kielellä: viro, suomi ja venäjä. Kun
suomalaiset auttavat vankilatyössä, kaikkien kolmen kielen hallinta on välttämätön.

Sauen kirkkoprojektissa alkoi tapahtua
Vihdoin – neljän vuoden odottelun jälkeen – on tänä keväänä Sauen kirkkoprojektissa alkanut tapahtua.
Neljä vuotta sitten aloitimme neuvottelut kaupunginjohtajan kanssa. Tänään on Sauella jo neljäs uusi
johtaja, ja jokaisen kanssa on neuvottelut täytynyt alkaa alusta. Tämän vuoden alusta, kun neljä lähikuntaa
yhdistyi yhdeksi Sauen kunnaksi, kunnanjohtajana aloitti Andres Laisk. Jo joulukuun puolella aloitimme
projektia koskevat neuvottelet ja uusi johtaja lupasi antaa asiassa päätöksen vuoden 2018 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla.
Edellinen kaupunginjohtaja ehdotti kirkon tontiksi rautatien viereistä vapaata tonttia, jota varten hän pyysi
luonnoksen fasadista ja tiloista, mutta asia ei mennyt eteenpäin, koska neljä kuntaa oli yhdistymässä. Uusi
johtajisto teki alustavia päätöksiä, joiden mukaan kirkkotontiksi ehdotetun tontin läpi tulee tulevaisuudessa
kulkemaan jalankulkutunneli rautatien alitse, ja siksi tontille ei saa rakentaa mitään. Andres Laisk lähti
selvittämään, sopisiko kolmen vuotta sitten vaikuttaneen kaupunginjohtajan ehdottama tontti Sauen
kartanon ja kapungin Nuorisotalon läheltä kirkon tontiksi. Tontti ei ole suuri, mutta se on rauhallisessa
paikassa, vaikka sille on aivan suora näkymä kaupungin pääkadulta.
Kunnanjohtaja pyysi meiltä kiireimmässä aikataulussa luonnoksen kirkosta uutta tonttia varten. Hän sai sen
ja vei heti asian kunnan komissioiden pohdittavaksi. Toukokuussa Sauen kunnan kahdeksan komissiota

keskusteli asiasta ja äänesti kannastaan kirkkoprojektiin kunnanhallitusta varten. Kuusi antoi puoltavan
kannanoton, yksi vastustavan kannanoton ja yksi vain keskusteli asiasta ilman äänestystä. Kaikkiaan 21
komissioiden jäsenistä puolsi kirkon rakentamista, 5 vastusti ja 11 oli puolueettomia.
Kesäkuun alussa käsittelee Keilan seurakunnan kirkkovaltuusto asiaa ja 28.6 tekee Sauen kunnanvaltuusto
asiasta lopullisen päätöksen. Rukoilkaa asian puolesta.

Anu jää eläkkeelle 1.9.2018

Sauen suomen kielen ryhmä

Juha jäi eläkkeelle Lähetysseuran työstä
tasan kaksi vuotta sitten. Hän jatkaa
Keilan seurakunnan avustavana pastorina
edelleenkin samalla tavalla kuin ennenkin.
Kohta Anu jää eläkkeelle 20 vuotta
jatkuneesta työsuhteesta Lähetysseuran
yhteydessä. Olemme yhdessä olleet
lähetystyössä lähes 26 vuotta; siitä runsaat
19 vuotta Venäjän sukukansatyössä
Inkerin kirkon Uralin rovastikunnassa ja
nyt 6 vuotta Virossa.

Muistamme hyvin, kun viisi vuotta Venäjällä
työskennelleinä, syksyn alusta 1998 aloitimme
Lähetysseuran lähetyskurssin ja saimme syksyn
lopussa omat nimikkoseurakuntamme Suomesta.
Vuoden 1999 alkupuolella siirryimme takaisin
Marin tasavallan pääkaupunkiin Joshkar-Olaan
jatkamaan työtä. Vuonna 2012 siirryimme Viroon
Sauen työhön Keilan seurakunnan alaisuudessa.

Anu diakoniatyössä Sauella

Virallisesti Anun eläke alkaa juoksemaan 1.9
alkaen. Sen jälkeen hän vastuussa vain
vapaaehtoisena. Hänen eläkkeelle siirtymistään
juhlitaan elokuun viimeisenä sunnuntaina klo 11
alkaen Keilan kirkossa jumalanpaveluksella.
Mukana on Lähetyskeskuksen Lähetyskuoro, jossa
Anu on kaun laulanut. Tällä kertaa kuoro laulaa
hänelle. Saarnaajana on, jos Jumala suo, Viron
kirkon arkkipiispa Urmas Viilma. Juhla jatkuu
edelleen vielä kirkkojumalanpalveluksen
jälkeenkin. Myös Sauen ystävät 7 kilometrin päästä
tulevat yhteiseen jumalanpalveluksees Sauen
jumalanpalveluksen sijasta.

Marek Roots siirtyy Keilasta Tarttoon
Kuusi vuotta esimiehenämme toiminut Keilan Miikaelin seurakunnan kirkkoherra Marek Roots on ollut
tössä Keilan kaupungissa 10 vuotta. Hänet on kutsuttu Pirjo-vaimonsa kanssa työntekijöiksi Tarton
Paavalin seurakuntaan, jossa piispa Joel Luhamets on pitkään ollut kirkkoherrana ja jossa uudeksi

kirkkoherraksi on kutsuttu Joelin poika Kristian Luhamets. Hänen työtovereikseen siirtyvät Marek ja Pirjo.
Seurakunta on ollut Viron kirkon nopeimmin kasvava seurakunta.
Marek ja Pirjo Rootsin lähtöjuhla on heinäkuun lopussa ja 1.8 he aloittavat työnsä Tarton Paavalin
seurakunnassa. Murhemielin päästämme erinomaisen esimiehemme ja työtoverimme Tarttoon.

Joshkar-Olan seurakunta täyttää 25 vuotta
Marin tasavalla pääkaupungin Johkar-Olan luterilainen seurakunta, jossa yli 25 vuotta sitten oman
Venäjän-työmme aloitimme, täyttää elokuun puolivälissä 25 vuotta. Olemme suurella innola odottaneet
tätä juhlaa, joka on meille suuri juhla. Saimme viisumikutsut Inkerin kirkolta ja valmistelemme viisumeita.
Suomesta lähtee juhlaan ystäviä Hyvinkään seurakunnasta kirkkoherra Ilkka Järvisen johdolla, samoin
monet ystävät ja rakennustalkoolaiset. Myös Virosta lähtee Joshkar-Olan seurakunnan neljännesvuosisataa
juhlimaan joukko ystäviä.
Tähän vuoteen on sattunut oikea juhlien suma. Huhtikuun alussa Juhan veli, Väliahojen suvun patriarkka
Hannu Väliaho, täytti Järvenpäässä 80 vuotta. Olemme molemmat tavattoman kiitollisia tähän saakka
jatkuneesta vanhemman veljen tuesta. Hannu hoiti lähettämiseemme liittyvät käytännön asiat ensimmäiset
viisi vuotta, ennen kuin siirryimme Lähetysseuran palvelukseen; seuran tukemana ovat Uralin
rovastikunnan seurakunnat olleet tähän saakka;siitätuesta olemme kiitolliset Lähetysseuralle.

Võrun Lastenfestivaalista ja tulevaisuudesta
Meille kesäajan pääyrityksenä on 28-29.7 Etelä-Virossa vietettävä Võrun kaupungin Lastenfestivaali, jonka
seurakunnalliseen ohjelmaan mekin osallistumme. Festivaali on Viron ylivoimaisesti suurin lastenfestvaali,
jonka ohjelmaan pääsimme mukaan jo viime kesänä. Võrun seurakunnan osuudessa festivaalissa on mm.
„Enkelikahvila“, joka on yhtenä telttana erilaisten yhteisöjen telttojen kadulla ja jossa pyritään ihmisten
kanssa keskustelemaan hengellisistä asioista. Saamme esiintyä myös festivaalin Vapaalavalla, jossa voivat
esiintyä eri yhteisöt omalla ohjelmallaan. Anna Mishina valmistelee sitä varten lasten hengellisten laulujen
lauluryhmän. Perhejumalanpalveluksessa, joka päättää hengellisen ohjelman sunnuntaina klo 13 Võrun
kirkossa, saarnaa piispa Joel Luhamets Tartosta, ja siinä esiintyy myös lasten lauluryhmä. Festivaalille
tulee melkoinen joukko avustajia Suomesta.
Ennen festivaalia 25-27.7
pidämme Võrun seurakuntatalolla
lasten musiikkileirin, jonka aikana
lasten lauluryhmä/kuoro
harjoittelee Annan johdolla
hengellisen lastenlaulujen
ohjelmiston kitaraoppilaiden
säestyksellä.
Tämä ystäväkirje ei vielä ole
viimeinen, vaan aiomme kirjoittaa
teille vielä virallisen
jäähyväiskirjeen syyskuun
alkupuolella. Silloin meillä on
enemmän kerrottavaa myös Sauen
kirkkoprojektin tilanteesta.
Siunattua kesää toivottaen
Anu ja Juha Väliaho

Sauen ystäväryhmä täytti 6 vuotta 1.4

