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Seurakuntatyö Virossa
Yhteistyökumppani: Viron evankelis-luterilainen kirkko (EELK)
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 1-6/2018:
Sauen työ: Sauella työ on jatkunut aktiivisesti. Yksi suuri
voimainponnistus oli kirkkopäivät Keilassa lokakuussa 2017.
Juha jatkaa työtä eläkkeellä ollessaankin, koska terveyttä on
annettu. Tärkeänä apuna Anulle ja Juhalle on marilainen
musiikinopettaja ja laulaja Anna Mishina. Sauella toimii
raamattupiiri, suomen kielen ryhmä, lauluryhmä ja
jumalanpalvelukset joka sunnuntai, lisäksi myös diakonia- ja
lapsityötä. Juha antaa myös kitaratunteja. Poliittisten
muutosten takia Sauen kirkonrakennussuunnitelmat ovat
liikkuneet todella hitaasti, mutta nyt tuntuu siltä, että tontti ja
lupa kirkon rakentamiseksi saadaan.
Toukokuussa järjestimme syksyllä eläkkeelle jäävälle Anulle
yllätysjuhlan tiimin kesken. Kuvassa vasemmalta Tero, Pia, Anu, Titta
ja Miikka. Kuva Juha Väliaho
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Suunnitelmia on vauhdittanut myös tieto, että päiväkeskus, jonka tiloissa seurakunnan työtä on
tehty, puretaan jossain vaiheessa uuden virastotalon tieltä. Keilan seurakuntaneuvosto on päättänyt,
että jos Sauen kirkko rakennetaan, on myös erotettava Sauen työ Keilan seurakunnan yhteydestä ja
muodostettava itsenäinen Sauen seurakunta. Näissä suurissa muutoksissa on paljon tekemistä.
Muutoksia tuo myös se, että pitkäaikainen Keilan seurakunnan kirkkoherra Marek Roots lähti kesän
2018 lopulla Tarton Paavalin seurakuntaan. Anu ja Juha ovat pitäneet yhteyttä Võrun seurakuntaan
ja suunnitelleet yhdessä lasten ohjelmaa heinäkuun lopun lastenfestivaalille. Työn tavoitteena on
saada Võrun seurakunnan lapsityö jälleen käyntiin. Helmi-maaliskuussa Anu ja Juha olivat
Suomessa vierailemassa lähettäjäseurakunnissaan ja tapaamassa työnsä tukijoita. Anukin jää
syksyllä eläkkeelle, joten tuo 6000 kilometrin reissu oli myös eräänlainen jäähyväiskiertue.
Musiikkityö: Tero ja Pia palasivat
tammikuussa takaisin puolen vuoden
kotimaanjaksolta. Kevään yksi suuri
tapahtuma oli majataloilta Pekka
Simojoen, EtCetera -kuoron, Ilkka
Puhakan ja Jukka Jämsenin kanssa
Tallinnan Jaanin kirkossa, jonka
järjestelyistä vastasi Tero. Se ei
myöskään luultavasti jää viimeiseksi
majataloillaksi Virossa.
Majataloilta Tallinnan Jaanin kirkossa,
etCetera kuoro. Kuva Ruotsalat

Muuten Teron alkuvuotta ovat
sävyttäneet Põltsamaan nuorten talvipäivät, keikat Reinarun veljien kanssa, Life-leirin ja Narvan
kirkkopäivien suunnittelu sekä erilaiset rippikouluvierailut. Tero osallistuu aktiivisesti
Lähetyskeskuksen työhön. Pitkäaikainen projekti on ollut Pekka Simojoen hengellisten laulujen
vironkielisten versioiden harjoittelu ja levyttäminen Hagerin seurakunnan lapsikuoron kanssa. Tero
on ollut mukana myös eri paikkakunnilla järjestetyissä raamattuopetusilloissa ja vastannut niissä
musiikista. Hän on pitkäjänteisesti auttanut ja rohkaissut nuoria muusikoita seurakunnissa,
nuorisotyöntekijöiden seminaarissa ja erilaisissa tapahtumissa. Yhdessä Joel Reinarun kanssa Tero
on ollut myös tukemassa Norjan Lähetysseuran kautta Englantiin lähetystyöharjoitteluun lähteneitä
nuoria virolaisia.
Lapsi- ja nuorisotyö: Titta palasi neljän kuukauden mittaisen kotimaanjakson jälkeen Viroon
helmikuun alkupuolella. Keväällä valmisteltiin kesän leirejä ja kierreltiin eri seurakunnissa
järjestämässä raamattuopetusiltoja. Lapsityön starttipäivässä aloitettiin ideoiden keruu uutta
pyhäkoulumateriaalia varten. Sakun seurakunnan kevät oli vaativa siinä mielessä, että seurakunnan
pastori ja lapsityöstä vastaava työntekijä, Norjan lähetysseuran lähetit, joutuivat helmikuussa
lähtemään puoleksi vuodeksi Norjaan.
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Seurakunnan jäsenet saivat työstä paljon enemmän vastuuta ja Titta sai paljon vastuuta mm.
rippikouluopetuksesta, raamattuopetusilloista ja jumalanpalveluksista. Varojen keruu kirkon
rakentamiseksi jatkuu Sakussa edelleen. Nuorten Raamattu- ja lähetyskurssin tiimin ja
Missionuorten kanssa järjestettiin maaliskuussa Tartossa ”Kuinka lukea ja ymmärtää Vanhaa
Testamenttia?” Nuorisotyöntekijöiden seminaarissa Titta opetti rukouksen juurista ja rukouksesta
Raamatussa. Tallinnan suomalaisen koulun seiskaluokkalaisten kanssa valmisteltiin Titan ja
opettajan johdolla pääsiäisnäytelmä koko koululle.

Nuorisotyöntekijöiden seminaarin iltaohjelmaa Rannamõisassa. Kuva Triin Salmu

Lähetyskeskuksen työ: Lähetyskeskuksen työ jatkuu aktiivisena. Suuri ponnistus joka vuosi ovat
kirkkopäivät. Vuonna 2017 ne järjestettiin Keilassa ja vuonna 2018 Narvassa. Kirkkopäivien yksi
tavoite on elävöittää paikallisten seurakuntien elämää, ja tuntuu että siinä ne melko hyvin
onnistuvatkin. Uutena työmuotona on aloitettu seurakuntien pienryhmäohjaajien motivaatiopäivät,
joita on nyt järjestetty kaksi. Talvella oli myös kaksiosainen L10T -koulutus yhteistyössä Kansan
Raamattuseuran kanssa. Nuorten kristillinen media Plussmeedia jatkaa ja laajentaa toimintaansa:
Nuorten toimittama aikakauslehti Pluss, internet-sivusto, radio-ohjelma Plusspunkt ja haastattelujen
ja ajankohtaisten videoiden asiantunteva valmistaminen ovat tuoneet vahvan aseman Viron
kristillisessä kentässä. Joulukuussa 2017 niin Lähetyskeskus kuin myös Lähetyskuoro viettivät 20
vuotisjuhlaansa Tallinnan tuomiokirkossa. Nämä pari vuotta ovatkin olleet melkoista juhlahumua:
Reformaatio 500, Suomi 100, Lähetyskeskus ja Lähetyskuoro 20 sekä Viro 100.
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Menestystarinaksi voidaan lukea se, että Viron kirkon lähetyskeskus on kyennyt säilyttämään
toimintansa ja myös laajentamaan ja nykyaikaistamaan sitä niillä erittäin tiukoilla taloudellisilla
resursseilla, mitä sillä on käytössä. Viron kirkon keskushallinnon tuki työlle on minimaalinen,
mutta aktiivisen varainhankinnan ja monien (suurelta osin ulkomaisten) tukijoiden avulla työ on
saanut jatkua. Jumalalle kiitos!
Terveiset ja kiitokset tukijoille: 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. Kiitos!
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