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Viron kirkon kapasiteetin vahvistaminen
Yhteistyökumppani: Viron evankelis-luterilainen kirkko
Hankkeen kuvaus lyhyesti:

Viro on yksi Euroopan maallistuneimpia maita. Vain alle kolmannes Virossa asuvista ihmisistä kuuluu
mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Yli 60% ihmisistä sanoo, ettei ole kiinnostunut uskonnoista. Erityisen
vähän uskonto tuntuu kiinnostavan nuoria. Harvalla heistä on edes kosketuspintaa kirkkoon tai kristilliseen
uskoon: 15 – 19 -vuotiaista 80% ei rukoile koskaan, 80% ei lue koskaan Raamattua ja 70% ei käy koskaan
jumalanpalveluksessa. Uskonnonopetusta saa vain noin 1% koululaisista ja nuoret kertovat, että eivät
keskustele uskonnosta juuri koskaan. Sitä pidetään vielä enemmän yksityisasiana kuin Suomessa. Samalla
Virossa on kuitenkin viimeisen väestönlaskennan mukaan edustettuna 90 erilaista uskonnollista yhteisöä.
Kristillisiin kirkkoihin kuuluu virallisesti noin 27% väestöstä. Ero on valtava verrattuna toista maailmansotaa
edeltäneeseen tilanteeseen, jossa luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuului yhteensä noin 98% väestöstä.
Neuvostoaikana kristilliset perinteet yhteiskunnassa katkesivat ja tietämys kristinuskosta oheni nopeasti.
Uskonnollinen lukutaito on ihmisillä erittäin heikko. Hengellistä etsintää on ihmisissä paljon, mutta useammin
vastauksia etsitään muualta kuin kristillisestä kirkosta. Lähetysseuran työn tavoitteena on auttaa Viron
luterilaista kirkkoa tavoittamaan kirkosta vieraantuneita palvelemisen ja muun tavoittavan työn kautta,
vahvistamaan jäsentensä identiteettiä Kristuksessa ja parantamaan heidän raamatuntuntemustaan.
Rohkaistujen ja varustettujen seurakuntalaisten aktiivisuus kasvaa ja kirkko muuttuu vahvemmaksi. Se on
Viron kirkolle hyvin tärkeää myös siksi, että kirkon resurssit ovat edelleen erittäin rajalliset. Palkattuja
työntekijöitä on vähän, palkat pieniä ja toimintaan ei ole paljon määrärahoja. Jäsenmaksua maksavien jäsenten
määrä vähenee koko ajan, ja ihmisten sitouttaminen seurakuntayhteisöön yhteisen palvelemisen kautta on
kirkon elinehto.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018
Sauen työ on ollut Suomen Lähetysseuran tuen kohteena vuosina 2012-2018. Anu ja Juha Väliaho
ovat olleet Suomen Lähetysseuran työntekijöinä kehittämässä seurakuntatyötä kyseisellä alueella.
Juha jäi eläkkeelle noin kaksi vuotta sitten ja lokakuussa 2018 Anu jäi virallisesti eläkkeelle. Työn
tavoitteena on ollut luterilaisen seurakuntatyön aloittaminen ja kehittäminen Sauen alueella.
Kaupungissa ei ole aikaisemmin ollut luterilaista työtä ja kristillinen traditio on ollut heikko. Työn
tuloksena syntyi heti Sauen kaupunkiin luterilainen seurakuntatyö kappeliseurakuntana Keilan
seurakunnlle. Työ vakiintui nopeasti ja seurakunta on kasvanut. Haasteena on ollut erityisesti
työväestön sekä lasten ja nuorten tavoittaminen. Päätoimintaan kuuluu sunnuntaiset
jumalanpalvelukset kaupungin Päiväkeskuksen salissa. Uuden osa-aikaisen työntekijän anisosta
toiminta on kehittynyt ja osallistujat seurakunnan toimintaan on lisääntynyt. Työ edistyi niin että
syksyllä 2018 perustettiin Keilan kappeliseurakunnasta Sauen itsenäinen luterilainen
paikallisseurakunta. Oman kirkon rakentaminen on ollut suunnittelun alla jo monta vuotta ja
syyskuussa 2018 saatiin monien neuvottelujen ja kokousten jälkeen Sauen kunnalta tontti kaupungin
pääkadun varrelta kirkon rakentamista varten. Piirustukset on tehty ja projekti odottaa vihreä valoa
kaupungilta. Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, kirkon rakentaminen voi alkaa vuonna 2019.
Prosessin aikana on syntynyt hyvä yhteistyö Sauen kaupungin ja kunnan kanssa sekä median kanssa.
Sauen seurakuntatyön säännölliseen toimintaan kuuluu ehtoollisjumalanpalvelusten pitäminen, jossa
osallistujia on 12-25, raamattutuntien pitäminen, musiikkityö /kolmeääninen 9-henkinen lauluryhmä,
kouluikäisille kitaratuntien järjestäminen sekä diakoniatyö erityisesti iäkkäiden ihmisten parissa.
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Juha Väliaho toimii jatkossakin seurakunnan pappina, Anu jatkaa vapaaehtoisena seurakunnan
diakoniatyöntekijänä ja emäntänä ja Anna Mishina joka on kotoisin Uralilta, toimii seurakunnan lapsi
ja nuorisotyöntekijänä ja vastaa myös musiikkitoiminnasta. Seurakunta on saanut jatkuvasti uusia
vastuunkantajia ja kitaratunneilla käy lapsia. Omat tilat tuovat uusia mahdollisuuksia ja yritetään
tavoittaa enenevässä määrin lapsiperheitä.
Anun ja Juhan terveiset: ”20 vuotta olemme olleet Suomen Lähetysseuran palveluksessa ja kiitämme
työnantajaamme ja seurakuntia kaikesta tuesta ja työn tukemisesta. Olemme yhdessä olleet
lähetystyössä lähes 26 vuotta; siitä runsaat 19 vuotta Venäjän sukukansatyössä Inkerin kirkon Uralin
rovastikunnassa ja nyt 6 vuotta Virossa”
Lapsi ja nuorisotyön tuloksena on tapahtunut hengellistä kasvua nuorten keskuudessa koulutusten
ja raamattuopetusten kautta. Nuoret kristityt ja seurakuntien vastuunkantajat ovat saaneet työkaluja
vapaaehtoistyössä ja löytäneet paremmin omaa paikkaa seurakunnassa. Kristillinen identiteetti on
vahvistunut ja raamatuntuntemus parantunut. Suomen Lähetysseuran työntekijä Titta Hämäläinen
työskentelee Viron kirkon Lapsi- ja nuorisotyön yhdistyksessä. Hänen työnsä painopistealueena on
lukuvuoden mittainen nuorten Raamattu- ja lähetyskurssi, josta hän vastaa yhdessä paikallisista
nuorista aikuisista koostuvan tiimin
kanssa. Kurssit auttavat nuoria aikuisia
löytämään paikkansa seurakunnassa ja
olemaan
omilla
paikoillaan
lähetystyöntekijöinä.
Raamattuja
lähetyskurssin ohella tuella on järjestetty
lapsityöntekijöiden
koulutuksia
ja
edistänyt
seurakuntien
lapsija
nuorisotyöntekijöiden verkostoitumista,
sekä materiaalin tuottamista kirkon lapsija nuorisotyöhön.
Raamattu- ja Lähetyskurssin osallistujat
lukuvuotena 2018-2019.

Titta Hämäläinen kertoo: ”Kirkon nuorisopäivät pidettiin kesällä. Niillä sai harvinaisen paljon käydä
hyviä keskusteluja nuorten kanssa ja rukoilla heidän puolestaan. Varhaisaamun raamattuhetket olivat
myös yllättävän suosittuja. Nuorilla on Jumalan läheisyyden nälkä, sen huomaa hyvin selvästi.
Syyskuussa kun koulut alkoivat, rytmi muuttui kesän jälkeen. Alkoivat kokoukset, suunnittelut ja
tapahtumat, sovittiin aikatauluja ja kirjoitettiin entistä enemmän sähköposteja. Ilkka Puhakan
raamatunopetusillat jatkuvat taas Nõmmen Lunastajan kirkossa. Iltojen vastuutiimiin on tullut
mukaan pieni joukko Nõmmella asuvia kristittyjä, jotka yhdessä kirkkoherran kanssa haluavat tuoda
elämää seurakunnan sivukirkkona toimivaan Lunastajan kirkkoon. Uutena alkoivat lokakuun alussa
Ilkan työtoverin, pastori Petri Välimäen sielunhoitoon keskittyvät raamatunopetusillat Mustamäen
seurakunnassa. Olin mukana valmistelemassa näitäkin iltoja ja saan osallistua niihin tulkkina. Iloitsen
kovasti raamatunopetusiltojen kehityksestä tiukempaan yhteyteen seurakuntien kanssa.
Se takaa paremmin iltojen jatkuvuuden myös tulevaisuudessa ja sitoo ne vahvemmin seurakunnan
omaan toimintaan. Lapsityön starttipäivässä puhuimme keskittymisvaikeuksista kärsivien lasten
tukemisesta pyhäkoulussa. Kesäpäivien tiimin kanssa kokoonnuimme myös muistelemaan menneitä
ja suunnittelemaan jo ensi vuoden päiviä. Olemme syksyn aikana olleet työtoverini Triinun kanssa
mukana kummiutta ja kummien asemaa huomioivassa ja vahvistavassa työryhmässä.
Raportoija: Christina Heikkilä
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Seurakuntaneuvostojen puheenjohtajien seminaarissa saimme olla pitämässä ryhmätyötä lapsi- ja
nuorisotyöstä seurakunnassa. Totesimme yhdessä, että työssä on paljon haasteita, mutta siitä
huolimatta rukousta ja ”verkkojen heittämistä” ei pidä lopettaa. Kaikista suurista ja iloisista
tapahtumista suurin ja iloisin on kuitenkin se, että nuorten aikuisten Raamattu- ja lähetyskurssin
kahdeksas vuosikurssi alkoi. Tällä hetkellä meillä on kurssilla 19 nuorta, ja se on suuri Jumalan
ihme. Kaksi viikonloppua on jo takana, ja en kykene sanoin kuvaamaan sitä iloa, kun näen kuinka
motivoituneita ja innostuneita kurssilaiset ovat. Jumalan läheisyyden nälkä on suuri, ja halu tuntea
ja ymmärtää paremmin Raamattua on tarttuvaa. Tänä lukuvuotena on odotettavissa kiperiä
kysymyksiä ja kehittäviä keskusteluita, sen olemme jo huomanneet. Ja mikäs sen parempaa!
Kurssitiimimmekin on ollut matkan varrella muutoksessa, mutta nyt kokoonpano on selvä ja tämän
vuoden jatkamme kuuden hengen tiimillä”.
Musiikki-työssä tavoitteena on
rohkaista seurakunnissa toimivia
musiikin harrastajia erityisesti
nuoria, palvelemaan kirkkoa
omilla lahjoillaan sekä rikastuttaa
jumalanpalvelus- ja
musiikkielämää kirkossa.
EELK Hagerin seurakunta oli mukana
lastenkuoron projektissa, jossa
levytettiin Pekka Simojoen
lastenlauluja viroksi ja julkaistiin niistä
levy "Taevaisa peopesal". Tero
Ruotsala oli yksi projektin
vastuuhenkilöistä.

Suomen Lähetysseuran työntekijä Tero Ruotsala on kehittämässä kirkon ja seurakuntien
musiikkityötä Lähetyskeskuksen toiminnan kautta. Työn kautta seurakunnan vapaaehtoiset ovat
saaneet tukea ja koulutusta musiikkityön kehittämisessä ja tuloksena on perustettu bänditoiminta
useissa seurakunnissa. Nuorisomusiikin avulla mm. konserttien kautta evankeliumi on tavoittanut eriikäisiä ja eri ihmisryhmiä Viron yhteiskunnassa. Musiikkityön kautta on oltu mukana monissa kirkon
ja seurakuntien tapahtumissa ja kutsunut mukaan nuoria, aloittelevia musiikinharrastajia ja rohkaisten
heitä palvelemaan. Yhteistyötä tehdään myös Lähetyskeskuksen musiikkiyhtyeen Reinaru vennad –
kanssa. Kesäaika tarkoittaa musiikkityössä paljon nuortentapahtumia ja leirejä. Riparivierailut olivat
mukavia ja haastavia. Nuorilla on paljon hyviä ajatuksia ja tiukkoja kysymyksiä.
Seurakuntien musiikkitoiminnan kehittämiseksi ja apuvälineeksi on julkaistu musiikkilevy Pekka
Simojoen lauluilla viroksi vapaaehtoisvoimin. Näin kertoo Tero Ruotsala: ”Noin kaksi vuotta sitten
Pekka Simojoki kysyi halukkuutta toteuttaa vastajulkaistu lastenlevy ”Solina” viroksi. Ilokseni
jälleen kerran Sigrid Põld ja Merle Liblik, yhdessä Hagerin seurakunnan lapsikuoron lasten kanssa,
innostuivat asiasta. Erityisesti kulunut vuosi menikin tiiviisti käännöstyön, harjoitusten, äänitysten ja
studiotyöskentelyn merkeissä. Levyn teossa oli useampikin mutka matkassa, mutta kaikista selvittiin
niin, että julkaisukonsertti oli isäinpäivänä 11.11. Olen todella iloinen ja ylpeä levyllä laulavista
lapsista. Rohkeasti ja aristelematta he tarttuivat haasteeseen. Suuri kiitos Simojoen Pekalle ja
Seinäjoen seurakunnan lastenkuorolle Solinalle suuresta tuesta ja hienosta esimerkistä!
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Uusi julkaistu levy "Taevaisa peopesal"

Lähetyskeskuksen
”Nuoret
Englantiin”
projektin kautta lähti kesän lopulla Englantiin
kaksi uutta virolaista nuorta vuoden
työharjoitteluun
Anglikaanisen
kirkon
seurakuntiin.
Harjoittelijat
ovat
kotiseurakunnissaan aktiivisia vastuunkantajia,
joiden harteilla on ollut myös seurakuntiensa
nuorisotyö. Olen ollut todella iloinen, että
harjoittelujakso Englannissa on lähtenyt
molemmilla hienosti liikkeelle. Ensimmäisiltä
Englantiin
harjoittelujaksolle
lähteneiltä
nuorilta saatu palaute ja kokemukset ovat
auttaneet suuresti kehittämään erityisesti harjoitteluun valmistavaa perehdytystä. Tavoitteena on
luoda ensi vuoden aikana selvät koulutus- ja toimintaohjeet harjoittelua varten. Projektista vastaa
Lähetyskeskus ja tehtävänämme on pitää huolta siitä, että nuoret saisivat riittävän tuen kotimaastaan
ja harjoittelu palvelisi mahdollisimman hyvin heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan omissa
kotiseurakunnissaan Virossa”.
Lähetyskeskuksen työn tukeminen. Lähetyskeskus on Viron kirkossa tärkeä kouluttaja,
tapahtumien järjestäjä ja Virossa olevien ulkomaalaisten lähettien tukikohta ja kohtauspaikka.
Lähetyskeskus vastaa myös Viron kirkon ulkolähetyksestä. Koulutusten kautta seurakunnat,
seurakuntien työntekijät sekä vastuunkantajat ovat saaneet apua ja tukea tehtävässään jakaa
evankeliumia. Mediatyön erityisesti lehtitiimin vapaaehtoistyöjoukko on kasvanut ja halu olla
aktiivisesti osaa seurakuntaelämää on kasvanut nuorten parissa. Kirkossa lähetystyön kasvatus on
saanut seurakunnat suunnittelemaan omien työntekijöiden lähettämiseen lähetystyöhön.
Lähetyskeskuksen sihteeri kertoo: ”Lähetyskeskus tarjoaa erilaisia kursseja eri ikäryhmille.
Plussmeedia-tiimi kasvaa joka vuosi, ja on siunaus, että monet nuoret saavat kokemuksen tehdä jotain
kirkon puolesta. Olemme nähneet, että Viron nuoret ovat yhä aktiivisempia kirkossa, auttavat
nuorisotyön kehittymään ja rukoilevat sen puolesta, myöskin että Raamatun lukeminen on tullut
osaksi nuorten jokapäiväistä elämää.
Olemme myös nähneet paljon ihmeitä, kuten parantumista ja sitä, kuinka Pyhä Henki on koskettanut
ihmisten sydäntä. Jokaisella järjestämämme kurssilla, jossa ihmiset ovat kokeneet saaneensa jotain
tai innostuivat jostakin, koemme että Jumala on pystynyt tekemään työnsä ja olemme kiitollisia siitä”.
Kurssilainen kertoo kurssipalautteissa: ”Jumalan Henki kosketti myös minua ja puhui minulle.
Kurssilla sain kokea, että Jeesus on lähellä ja Jumala johtaa elämääni ja voin pyytää Hänen siunausta
jokaiselle. ” Ja toinen jatkaa: ”Olen huomannut, että elämässä tarvittavat taidot ovat itsessämme,
mutta usein emme käytä niitä. Toinen ihminen kertoo: ”Nyt näen eri tavalla mitä on olla opetuslapsi:
se on todella yksinkertaista!”
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Iso tapahtuma oli kirkkopäivien
järjestäminen syyskuun lopulla
Narvassa,
Viron
itäisimmässä
kaupungissa. Narvan Aleksanterin
kirkko on huikea rakennus –
rakennettu aikanaan mahduttamaan
kerralla 5000 ihmistä, kaikki
Kreenholmin
tekstiilitehtaan
luterilaiset työntekijät. Sotien aikana
kirkko on kärsinyt ja siitä on saatu
lämpimäksi
tilaksi
ainoastaan
kuusikerroksinen torni.
Toisessa
kerroksessa
sijaitsee
kappeli, jossa Narvan luterilaiset
seurakunnat
pitävät Kirkkopäivät Narvalla. Kuva raamattutunnin jälkeen, vasemmalta
jumalanpalveluksiaan. Kirkkopäivät lähetystyöntekijä Titta Hämäläinen, lasten ja nuorisotyön osaston
ovat ekumeenisia ja kolmeen työntekijä Triin sekä raamattutunnin pitäjä Tauno.
päivään mahtuu paljon tapahtumia.
Kirkkopäivillä suureen kirkkosaliin kokoontui odotukset ylittänyt määrä ihmisiä kuuntelemaan
kaunista musiikkia, Jumalan sanaa, tervehdyksiä sisarkirkoilta sekä rukoilemaan yhdessä.
Kirkonpäivät tapahtumat käännettiin venäjäksi ja suomeksi. Palaute oli hyvin positiivinen.
Luterilaisen kirkon ohella baptistiseurakunta, ortodoksinen ja katolinen kirkko järjestivät
rinnakkaistapahtumia.
Neljän tuulen pyhiinvaellus evankelioimistapahtuma järjestettiin tuttuun tapaan kirkkopäivien
edeltävinä päivinä, jossa nuoret olivat tapaamassa ihmisiä kaduilla, jakamaan kahvia, teetä ja
kertoivat evankeliumia. Mukana tässä oli myös nuoria Venäjältä ja Suomesta ja kokemus oli tänä
vuonna hyvin positiivista.
Suuri ilo Sauen seurakunnalle on ollut eläkkeellä oleva insinööri Ants, joka tuli
jumalanpalveluksiin vuonna 2017 syksyllä vaimonsa kuoleman jälkeen. Hänestä on tullut 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 kirkkoprojektin asiaa. Sauen seurakuntalaisista 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 ystävät huolehtivat hänestä.
Syksyllä hän kaatui liukkaalla kelillä ja paraneminen vei pitkään, mutta jälleen hän on mukana
tilaisuuksissa. Agate on yksi Sauen seurakunnan uskollisimmista esirukoilijoista. (Anu Väliaho)
Yksi menestystarina on nuorten aikuisten Raamattu- ja lähetyskurssi ylipäätään. Että näin pienessä
maassa, jossa on niin vähän kristittyjä, löytyy vuodesta toiseen nuoria, jotka haluavat sitoutua näin
pitkään kurssiin. Että he haluavat oppia tuntemaan paremmin Raamattua ja Jumalaa, ja kysyvät
aidosti, missä on heidän paikkansa kirkossa. Erityisesti iloitsen eräästä nuoresta naisesta, joka käy
Raamattu- ja lähetyskurssia. Hän on ottanut rohkeita askelia aikuistumisessa ja Jumalan
valtakunnan työntekijäksi kasvamisessa. On tärkeää, että meillä kaikilla on ympärillä ihmisiä, jotka
uskovat meihin – ja muistuttavat, että Jumala uskoo meihin. Se vahvistaa myös meidän uskoamme,
toivoamme ja rakkauttamme. (Titta Hämäläinen)
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Terveiset ja kiitokset tukijoille, onko tulossa jotain muutoksi tmv.
Kiitos kaikesta tuesta: esirukouksista, vierailuista, muistamisista, taloudellisesta ja muusta
materiaalisesta tuesta. Suomen Lähetysseuran työ Virossa on päättymässä vuonna 2020. Tällä
hetkellä työskentelemme aktiivisesti sen hyväksi, että työmuodot, joita olemme olleet aloittamassa
tai tukemassa, voisivat jatkua mahdollisimman hyvin myös sitten, kun meitä täällä ei ole. On
tärkeää, että työ siirtyy paikallisiin käsiin. Pyydämme esirukouksia ja viisautta tähän työvaiheeseen.

Kirkon järjestämät kirkkopäivät pidettiin syyskuussa 2018 Narvassa. Narvan kirkkoon mahtuu 5000 ihmistä.
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