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Iloisia uutisia Suomesta!  
 
Edellisessä kirjeessämme jo iloitsimme kolmesta uudesta tukiseurakunnastamme, kun Nurmijärven, Mäntsälän ja 
Soinin seurakunnat päättivät alkaa tukemaan tekemäämme lähetystyötä. Nyt saamme iloksemme liittää tuohon 
tukiseurakuntien joukoon vielä Kannuksen seurakunnan Keski-Pohjanmaalta! Tervetuloa mukaan matkaamme 
Kannus!   
 
Kotikaupunkimme Tartto  
 
Aivan näinä päivinä meidän perheellemme tulee vuosi täyteen Tarton kaupungin asukkaina. Muutimme Virossa 
alunperin pieneen Põlvan kaupunkiin, mutta erinäisten ongelmien seurauksena päädyimme lopulta asumaan 
tänne Tarttoon. Tässä kirjeessä kaiken muun ohella haluamme esitellä hieman kotikaupunkiamme.  
 
Virolaisittain Tartu on Viron toisiksi suurin kaupunki heti Tallinnan jälkeen ja se sijaitsee Etelä-Virossa Tartumaan 
maakunnassa. Asukkaita Tartossa on n.93 000 eli suurin piirtein keskisuuren suomalaisen kaupungin verran. 
Tartossa on kuitenkin väkilukuaan suuremman kaupungin tuntua, sillä se on Viron mittakaavassa merkittävä 

kaupunki. Emajoen molemmin puolin rakennetussa 
historiallisessa kaupungissa on nuorekas tuntu, sillä 1632 
perustettu Tarton yliopisto tuo kaupunkiin nuoria aikuisia ympäri 
maailmaa. Olemme törmänneet täällä myös suomalaisiin 
opiskelijoihin, jotka ovat tulleet tänne opiskelmaan mm. 
eläinlääkäriksi ja viron kielen asiantuntijoiksi. Virolaiset tykkäävät 
nimetä eri teemoilla olevia pääkaupunkeja ja Tartto onkin saanut 
kunnian olla Viron kulttuuripääkaupunki. Kulttuuritarjontaan emme 
ole nyt korona-aikana päässyt juurikaan tutustumaan, mutta 
mainoksista päätellen monenlaista on tarjolla. Ravintolat ja 
kahvilat ovat hyviä ja edullisia kuten Virossa ylipäätäänkin. 
Kaupungin keskustassa olevalla Toomemäellä on viihtyisiä 
puistoja ja hyvät näkymät keskustan vanhoihin kirkontorneihin.  
 
Meidän kotimme on Karlovan kaupunginosassa, jossa näkee 
pääosin vanhoja puutaloja. Rakennusten kunto vaihtelee hyvin 
paljon ja toisinaan yksi talo voi olla hyvin kunnostettu, kun taas 
viereinen vinoksi vääntynyt ja seinässä on iso reikä. Valittelimme 
kerran eräälle virolaiselle tuttavalle, että vaikka täällä on ihan hyvä 
asua, on kaupunkisuunnittelu usein vähän erikoista ja 
ulkoilupaikkoja tai lapsille sopivia pyöräreittejä ei tahdo olla. Hän 
vastasi meille: ”Karlovaa ei rakennettu elämistä varten, vaan 
nukkumista. Sinä menet sinne illalla nukkumaan ja aamulla lähdet 
sieltä pois työtä tekemään.”. Tämä lienee summasi hyvin 
neuvostoajan ajatusmaailmaa ja selittää paljon sitä miten asiat 
ovat. Ollaan tykästytty uuteen kotikaupunkiimme, kun hyvät 
palvelut ovat lähellä ja meillä on mainio koti. 
 

 

Sointu isotädin sylissä Tarton 
kaupungintalon edessä. 



 
Kevään lopettelua ja kesän suunnitelua 
 
Netissä olevat pyhäkoulut jatkuivat äitienpäivään saakka samaan tapaan, kuin koko kevään. Eräs poikkeus 
kuitenkin oli, kun järjestimme yhdessä Tampereen Luther-kirkon pyhäkoululaisten kanssa Suomi-Viro -
pyhäkoulun. Se oli hauska kokemus, kun vastuut oli jaettu lahden molemmin puolin ja etsittiin molemmilla kielillä 
löytyviä lauluja ja Salome toimi tulkkina. Äitienpäivänä rajoitukset hellittivät sen verran, että pidettiin pyhäkoulun 
päätös kasvotusten. Suklaata, kukkia ja kunniakirjoja jaettiin lapsille ja aikuisille, ja kerrattiin Vanhan testamentin 
henkilöitä, joista oli kevään aikana puhuttu. 
 

Nuortentyö siirtyi hyvin pian alkuvuodesta nettiin 
pahentuneen koronatilanteen myötä ja jälkikäteen 
katsottuna saa ajatella, että kevään siirtymä oli varsin 
onnistunut. Suuri osa mukana olleista nuorista pysyi 
mukana myös nettinuortenilloissa, mutta kyllä 
joukosta on jäänyt nuoria myös pois ja huoli heidän 
puolestaan on olemassa. Toivottavasti kaikki 
palaavat mukaan joukkoon kesän leireillä tai 
viimeistään kun syksyllä aloitamme taas tavalliset 
nuortenillat. Päätämme nuorten kevään tänään illalla 
järjestettävänä piknikiin ja odotettavissa on mukavaa 
yhdessäoloa pitkästä aikaa ihan fyysisesti. 
Suunnitelmissa on päättää ilta ”Kirikute öö” eli 
Kirkkojen yö -tapahtuman hartauteen Tarton 
Paavalin kirkolla.  
 
Kesän aikana olemme mukana järjestämässä 
yhteensä kolmea eri leiriä: Võrun ja Valgan 
rovastikuntien lastenleirit, sekä valtakunnallinen 
JäPe -nuortenleiri Saarenmaalla. Leirien 

suunnittelua on jo osittain tehty, mutta virolaiseen tapaan paljon jää myös viimetinkaan. Suomalaisiin lasten- ja 
nuortenleireihin verrattuna virolaiset leirit järjetetään lähes aina hyvin vaatimattomissa olosuhteissa 
telttamajoituksessa ja usein omat juomavedet mukana tuoden. Suomen leireillä turvajärjestelyt ja varovaisuus ovat 
usein huippuluokkaa, kun taas Virossa niistä ei paljoa meteliä pidetä. 
Toivottavasti leirit saavat tänäkin vuonna koota runsaasti lapsia ja 
nuoria turvallisesti hyvän sanoman äärelle. Leireille osallistuu yleensä 
paljon sellaisia lapsia ja nuoria, joilla voi muuten olla hyvin ohut tai 
olematon yhteys seurakuntaan. Rukoillaan yhdessä Taivaan Isän 
varjelusta kesän leiriläisille ja vastuunkantajille!  
 
Rokotetut 
 
Koko ensimmäistä vuottamme lähetyskentällä on leimannut tietysti 
koronasta johtuvat erityistoimet. Ehkäpä nyt alamme pikku hiljaa 
jättämään sen merkit taaksemme kun rokotusohjelma Virossa on 
edennyt pitkälle. Toukokuun loppupuolella avattiin Virossa 
mahdollisuus kaikille yli 16-vuotiaille varata rokotusaika ja sen myötä 
Olli ja Salome on nyt rokotettu koronaa vastaan. Kaikin puolin homma 
oli hoidettu esimerkillisesti. Ensin jonotettiin netissä, että pääsi 
varaamaan itselleen ajan, jonka yhteydessä sai myös valita 
haluamansa rokotteen. Itse rokotus toteutettiin Tarton Ale Coq areena 
-jäähallissa, jossa isosta ihmismäärästä huolimatta ei tarvinnut jonotella 
pitkäänkään ja turvavälit pysyivät koko ajan. Eniten aikaa meni siihen, 
että rokotuksen jälkeen piti istuskella 15 minuuttia 
ensiapuhenkilökunnan valvovan katseen alla. Kenties kesän aikana 
päästään viimeistään palaamaan ”normaaliin”. On kuitenkin syytä 
muistaa se, että isossa osassa maailmaa tilanne ei ole laisinkaan yhtä 
hyvä kuin meillä ja on syytä muistaa edelleen rukouksissa niitä 
vähäosaisia maailmankolkkia, joissa terveydenhuolto ei toimi hyvin. 

Kesän tuntua Põlvan kirkolla. 

Pyhäkoulun kevään päättäjäisissä jaettiin 
kunniakirjoja ja kukkia. 



Oma lukunsa on tietysti myös ne ihmiset, jotka kieltäytyvät rokotteista myös täällä Virossa ja uskovat mitä 
oudoimpiin teorioihin. Valitettavasti iso osa näistä ihmisistä on täällä Virossa näyttäytynyt myös nimenomaan 
kristittyinä. Ehkäpä korona päästään nyt jättämään taakse ja ihmisiä pääsee kohtaamaan paremmin myös 
kasvotusten.  
 
Mistä voima lähetystyöhön? 
 
Lähetystyöntekijä löytää usein itsensä pieneltä paikalta suuren tehtävän edessä. Pomolta tuli kyllä selkeä 
tehtävänanto: ”..tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” (Matt. 28:19). Ei-niin-vanhan sketsin mukaisesti 
sitä kyselee: Mutta millä aikataululla ja millä resursseilla?  
 
Vaikka tehtävä periaatteessa onkin selkeä, on sen yksityiskohdat usein hieman sekavia ja lähetystyöntekijä joutuu 
tottumaan elämään aina jonkinlaisen epävarmuuden keskellä. Suomessa olemme usein tottuneet siihen, että asiat 
tapahtuvat jotakuinkin ennalta-arvattavasti ja asianmukaisella aikataululla. Virossa olemme joutuneet 
opettelemaan olemaan uudella tavalla spontaaneja ja mukautumaan paikalliseen rytmiin. Emmehän ole viemässä 
suomalaista tapakulttuuria, vaan maailman parasta ilosanomaa Jeesuksesta löytyvästä armosta, ilosta ja 
rauhasta. Usein sitä huomaa kuitenkin miettivänsä: Mitä minä täällä Virossa nyt voisin saada aikaan? Omat 
voimavarat tuntuvat hyvin pieniltä edessä olevan tehtävän edessä.  
 
Viime sunnuntaina juhlittiin helluntaita, joka on Pyhän Hengen antamisen juhla. Pyhä Henki on Pyhän kolminaisen 
Jumalan persoona siinä missä Isä Jumala ja Poika Jeesuskin. Jumala toimii ja tekee työtään tässä maailmassa 
nykyaikana juuri Pyhänä Hengessä. Ehkä siinä onkin se avain myös lähetystehtävän edessä! Jumala toimii siis 
Pyhässä Hengessä meidän keskellämme, meidän elämissämme, meidän arjessamme, siinä mitä me teemme. 
Kun kyselemme vain omia voimiamme ja mahdollisuuksiamme, ei ihmekään että iskee pieni masennus. Mutta jos 
kysyisimmekin sen sijaan: Mitä Jumala voi tehdä meidän kauttamme? Siinä ei silloin enää rajoja tunneta. On 
lohdullista ja rauhaa tuovaa muistaa se, että saamme olla täällä Virossa kaikkivaltiaan Jumalan lähettäminä. Hän 
antaa kyllä meille voimavarat työhön ja työlle kasvun hyvän tahtonsa mukaisesti. Olemme kuin Jumalan luomia 
moottoreita, joihin Jumala tankkaa Pyhän Henkensä polttoainetta, jos tällainen vertauskuva näin vihreänä 
aikakautena sallitaan! Emme ole täällä Virossa omalla asialla, vaan saamme olla Jumalan lähettiläitä ja rukoilla 
että hänen rakkautensa kanavoituisi meidän kauttamme virolaisille. Me emme saa uskoa syntymään itsessämme, 
saati sitten muissa, mutta meidänkin kauttamme Pyhä Henki voi tehdä työtään. Yksi Pyhän Hengen raamatullisista 
symboleista on tulenliekit ja hyvin kuvaava kuva se Hengestä onkin! Toivomme ja rukoilemme, että saamme 
Jumalan armosta olla täällä Virossa kuin liekkiin sytytetyt toivon kynttilät, jotka jakavat liekkiään toisiin samanlaisiin 
kynttilöihin. Tämän toivon valon haluaisimme nähdä lisääntyvän keskellä pimeää maailmaa ja pientä Eestin maata.  
 
Lopuksi haluamme toivottaa kaikille tätä kirjettä lukeville oikein siunattua ja aurinkoista kesää! Tulethan 
osallistumaan kanssamme lähetysjärjestömme kesäjuhlille, Evankeliumijuhlille, joita vietetään tällä kertaa 2.-4.7 
Turussa ja netissä teemalla ”Kaikki on hyvin”. Olemme saaneet iloksemme kuulla, että sunnuntain 
pääjumalanpalveluksessa kerätään kolehti tekemällemme nuorisotyölle Virossa. Juhla-ohjelman ja infot löydät 
osoitteesta: www.evankeliumijuhla.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartossa 28.5.2021 

Rukousaiheita: 
- Yhteistyö tukiseurakuntien kanssa 
- Sairastuneet maailmalla 
- Kesän leirit ja niiden turvallisuus 
- Nuoriso- ja lapsityön vastuunkantajille 
työkaluja 
 
 
 

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                    
 


