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Lähetyskentällä ollaan 

Nuortenilta on päättynyt ja siivoilen vielä viimeisiä jälkiä pois Põlvan seurakunnan nuortenhuoneesta sateisessa 

marraskuun perjantai-illassa. Ulko-ovella kotiin lähtöä tekevien nuorten keskeltä alkaa yht’äkkiä kuulumaan 

kiivasta keskustelua. Ihan kuin jostakin riideltäisiin? Menen paikalle ja kysyn mikä on. Yksi nuorista oli kertonut 

muille aikovansa ottaa yhteyttä kuolleeseen sukulaiseensa erään taikakalun avulla ja pyysi muita mukaan. 

Muut nuoret olivat kauhistuneet ja kertoneet hänelle, etteivät halua missään nimessä olla sellaisessa mukana. 

Juuri edellisenä perjantaina oli nuortenillan aiheena ollut pyhäinpäivän mukaisesti henkimaailmojen asiat 

otsikolla ”Tarvitseeko kummituksia pelätä?”. Juuri tuo yksi nuorista ei päässyt silloin paikalle. Toisaalta olin 

ylpeä muista nuorista, että he eivät halunneet olla tällaisessa pakanallisessa toiminnassa mukana, mutta 

toisaalta olin myös hyvin huolissani tuosta yhdestä. Vielä ennen kotiinlähtöäni pidin hänelle kertauksen 

edellisviikon opetuksesta. Nuori herra jäi uhmakkaaksi, mutta sai varmasti ajattelemisen aihetta. Ehkä se onkin 

leikkiä vakavampaa… 

Erilainen joulu lähestyy? 

Odotamme tätä kirjoittaessa ensimmäistä jouluamme Virossa ja tunnelma on tuntunut erikoiselta. 
Toisaalta vielä ei tiedä mitä joulu ulkomailla tarkalleen ottaen tuo tullessaan, jonka lisäksi tulemme tuskin 
tänä jouluna ns. ”normaalia” joulua edes näkemään. Koko loppuvuosi on jännitetty milloin ja minkälaiset  
koronarajoitteet asetetaan voimaan kun koronalukemat ovat osoittaneet jyrkästi ylöspäin. Onneksi Viron 
lukemat ovat olleet kuitenkin Euroopan alhaisempia. Vihdoin tällä viikolla ilmoitettiin, että 14.12 alkaen 
koulut ja harrastuspaikat suljetaan. Kirkossa ilmoitettiin, että perinteistä joulukirkkoa ei tulla tänä vuonna 
näkemään, vaikka kirkot sinänsä saavatkin jatkaa toimintaansa tiukasti rajoitettuna. Onneksi joulu tulee 
aivan varmasti rajoituksista huolimatta ja saamme hiljentyä joulun sanoman äärellä, oli ulkoiset puitteet 
mitkä tahansa. Joulun tunnelmaa meille ovat jo tuoneet kauniit joulukoristeet, joilla Salome, Sofia ja 
Sointu ovat koristelleet kotimme.  

Loppuvuosi on tuntunut rauhattomalta myös lehtiä lukiessa. Syksyn mittaan useissa eri lehdissä monien 
kirjoittajien toimesta on hyökätty kärkässanaisesti kirkkoa vastaan ns. ”kattorahojen” myötä. Virossa 
valtio jakaa jonkun verran tukia kulttuurihistoriallisesti tärkeiden rakennusten korjauksiin ja useat näistä 
avustuksen kohteista ovat olleet vanhoja kirkkoja. Joidenkin virolaisten mielestä valtion ei tulisi missään 
tapauksessa antaa minkäänlaisia tukia sellaiselle turhanpäiväiselle järjestölle kuin kirkko. Virossa 
kirkolla ei ole Suomen tapaan minkäänlaista verotusoikeutta ja meille on kerrottu, että esim. Põlvan 
1400-luvulla rakennettu keskiaikainen kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirkko olisi saanut avustusta 
huonokuntoisen katon remontointiin, mutta avustus jäi lunastamatta, sillä vaikka se oli isolta kuulostava 
summa, ei se olisi todellisuudessa kattanut edes kolmasosaa kattoremontin hinnasta. Kriitikot saivat 
uuden innon pyrähdyksen kun ilmoitetiin, että ensi viikolla mm. koulut ja harrastuspaikat suljetaan, mutta 

 

 

 

HUOM!  

Käy katsomassa Viron 

lähetystyön 15-

vuotisjuhlavideo 

Facebookissa ja IG:ssä 

sivultamme: 

MISSIOlenius 



kirkot saavat pysyä auki rajoituksin. ”Miksi tällainen vähemmistö saa nyt erityisoikeuksia?”, on 
kolumneissa kyselty. Tätä kaikkea emme kuitenkaan pelästy, onhan se ollut jo tiedossa että 
monenlainen vastustus tulee meitä kohtaamaan. Jos jotain hyvääkin, on arkkipiispa Urmas Viilman 
kattavat vastineet myös julkaistu kyseisissä lehdissä. Hieman erilaiselta julkinen ilmapiiri kuitenkin 
tuntuu verrattuna Suomeen. 

Kohtaamisia, kasvua ja nettilähetyksiä 

Loppusyksyn hieno mahdollisuus oli päästä puhumaan ja säestämään lauluja koululaisten 
aamupalvelukseen, joka vastasi suomalaisittain sellaista kristillistä aamunavausta, joita vielä meidän 
kouluaikoinamme oli. Viikon aloittava aamupalvelus on käytännössä suurimmalle osalle Põlvan 
kristillisen koulun oppilaista se ainoa hetki, jolloin he pääsevät kosketuksiin kristiillisen sanoman kanssa. 
Vaikka koulu onkin kristillinen, kertoo se enemmänkin sen taustalla olevista arvoista kuin siitä, että 
koulun oppilaat tulisivat kristityistä perheistä. Raamatun apostoli Pietari oli suurimmalle osalle oppilaista 
tuntematon tyyppi, mutta hänen kauttaan he saivat oppia anteeksiannosta. Lauluja laulettiin käsin 
sommitellusta 30 vuotta sitten Helsingissä painetusta kirjasta.  

Syksyllä startannut Põlvan seurakunnan nuortentyö lähti hyvin liikkeelle. Iltoihin vakiintui vakiporukka ja 
toisinaan kävi myös yksittäisiä vierailijoita. Hauskanpidon lisäksi illoissa keskusteltiin merkittävistä 
teemoista Raamatun äärellä ja katsottiin koko Raamatun läpi käyvää hyvin tehtyä The Bible -minisarjaa. 
Oli ilo seurata nuorien syksyn mittaan tapahtuvaa kasvua. Aluksi äidissään kiinni oleva tyttö alkoi 
kulkemaan itsenäisesti illoissa. Pimeää ja kummituksia pelkäävä nuori rohkaistui niin paljon, että oli 
ensimmäisenä toivomassa pimeäpiilosta päivän peliksi. Esilläoloa inhoava tyttö soitti onnistuneesti 
viulusoolon yhteiseen kappaleeseen. Uskonasioihin skeptisesti suhtautuva nuori alkoi miettimään, 
voisiko tässä ollakin jotain hänelle. Pääsimme myös vierailemaan nuortenporukallamme toisen 
seurakunnan nuortenillassa. Eräs nuoristamme sanoitti hyvän reissun niin, että onpa kiva kun on 
muitakin nuoria, jotka tietävät jotain näistä uskonasioista.  

Olli opetti joka toinen viikko toteutetuilla Genesis-
luennoilla Raamatun alkulukuja. Puolessa välissä 
syksyä koettiin parhaaksi siirtää luennot nettiin ja 
lopulta se tuntui hyvältä ratkaisulta, vaikka 
henkilökohtainen kohtaaminen jäikin vähäisemmäksi. 
Jos Põlvan Pastoraattiin Raamattua kokoontui 
yhdessä lukemaan 2-7 henkilöä, on netissä 
katsottavia luentoja katsonut tänä päivänä 200-300 
henkilöä per luento. Ehkäpä näin tavoitamme sellaisia 
ihmisiä, jotka eivät uskalla tulla henkilökohtaisesti 
seurakunnan tilaisuuksiin. Raamatun opettaminen on 
äärimmäisen palkitsevaa myös opettajalle itselleen. 
On etuoikeus saada opiskella ja jakaa siitä, mitä 
Jumala tahtoo meille lahjoittaa Raamatun sivuilla. 

Perhe-elämä ja pyhäkoulua 

Salomelle syksy on sujunut mukavasti lasten kanssa touhutessa. Sointu on oppinut jopa nukkumaan 
yöt, joten energiaakin ja iloa löytyy ihan eri tavalla, kun ei ole koko ajan univelkaa. Sofian päiväkotiura 
lähti lentoon, kun kutsuimme kylään yhden lapsiperheen, jonka tytön kanssa Sofialla leikit sujuvat ja sen 
myötä on alkanut leikkimään ja juttelemaan kaikkien muidenkin lasten kanssa. Nyt on Sofian kielitaito 
jo sillä tasolla, että hän korjaa Ollin ääntämystä. 

Pyhäkoulussa on koronasta huolimatta käynyt vaihdellen 10 eri pyhäkoululaista, ja ollaan käyty läpi 
Jeesuksen vertauksia, jotka ovat olleet uusia myös aktiivikävijöille. Viime viikolla pidettiin vuoden 
viimeinen pyhäkoulu ja joululahjana lapset saivat lahjoituksena saadut Lasten Raamatut, joissa oli 
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koululaisille sopivat kuvat ja isompi teksti. Rukoillaan, että myös joululomalla kirjat ovat ahkerassa 
käytössä. 

Lahjojen aikaa 

Joulu on lahjojen aikaa ja se saa erityisesti meidät 
hiljentymään sen äärelle, mitä kaikkea hyvää Jumala onkaan 
meille lahjoittanut. Onhan Hän kaiken sen hyvän lähde, mitä 
meillä on. ”Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt 
Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme.” 
(1.Joh. 4:14). Ja tuon Pojan, Jeesuksen Kristuksen, 
syntymäjuhlaa me tänäkin jouluna juhlistamme.  

Meidän matkamme lähetystyössä on vasta alussa ja jo nyt 
tiedämme, että olemme paljon saaneet. Olemme valtavan 
kiitollisia siitä, että teitä ystäviä siellä Suomessa on paljon, 
jotka rukoilette meidän tekemämme työn puolesta ja saimme 
raportin, jonka mukaan moni on herännyt myös kantamaan 
välttämätöntä taloudellista vastuuta siihen, että työmme 
täällä on ylipäätään mahdollista. Matkaa 
itsekannattavuuteen vielä on ja haluamme kutsua teidät 
mukaan myös ensi vuonna. Valtava kiitos teille kaikille, jotka 
olette mukana!  

Raskaan vuoden päätteeksi ilmoitettiin, että lähetysjärjestössämme toteutetaan YT-neuvottelut vielä 
ennen joulua. Olemme rohkein mielin ja pyydämme teitä rukoilemaan viisautta noihin päätöksiin. Jo 
tässä vaiheessa tiedämme, että Olli tulee olemaan isyyslomilla tammi- ja heinä-elokuussa. Olemme 
tuolloin Suomessa ja vierailemme mielellämme mahdollisuuksien mukaan seurakunnissa, 
messuyhteisöissä ja lähetyspiireissä. Vielä meille ei ole löytynyt yhtäkään virallista 
nimikkoseurakuntasopimusta. Voisitko sinä kysyä seurakuntasi lähetystyöstä vastaavalta henkilöltä, 
voisiko seurakuntasi ottaa meidät nimikkoläheteikseen? Olisipa mukava vierailla sinunkin 
seurakunnassasi! 

Tahdomme toivottaa Sinulle oikein siunattua ja rauhaisaa joulua. Jatketaan ensi vuoteen yhdessä 
Jumalan suojissa! 

 

  
 
 
 
 
 
Tartossa 14.12.2020 

Rukousaiheita: 
- Viron kansa ja seurakunnat 
- SLEY:n YT-neuvottelut ja talous 
- Varjelusta Suomen reissuun 
- Pyhäkoululaiset 
- Maailman koronatilanne 
- Rauha joulunajalle koko maailmaan  

 
Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Oleniusten työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille  
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Oleniusten rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä 
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, 
leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228 
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Anna-Liisa Markkula anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 348 4645. 
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.      
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 
Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100                    
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