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SALAM LIJŽE! (MARIKSI) TERE! HEI, RAKAS VELJENI JA SISKONI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!
Pitkästä aika me ystävinä emme ole tavanneet ja kuulumisia jakaneet. 😊 17 vuotta olen
ollut uskossa, opiskellut perusteologiaa, nuoriso- ja lapsityötä ja jatkan omaa palveluani
seurakunnan työn hyväksi.
Kohta vuosi sitten, 29.02.2020, menin naimisiin. Mieheni Evgenii Makeev on
suomensukuinen mokšalainen Mordvasta. Hän on Jumalan lahja minulle. Olen iloinen,
odottanut häntä pitkän. Yksi uskovainen veljeni Suomesta on rukoillut minun puolesta 14
vuotta, että löytäisi minulle hyvän
uskovaisen miehen elämänkumppanina ja
tukina. Hän onkin semmoinen. Kiitos
Jumalalle!!! Tämä uskonveljeni, joka
kirjotti viestin minulle häittemme jälkeen,
on
on yksi esirukoilija samoin kuin monet
suomalaiset ystävät ja tukijat, jotka
rukoillette puolestani joka päivä. Olen
kiitollinen tästä!
Kuva: virolaisen kanteleensoittajan Kristi Mülingi
kanssa

Kuva Virolainen pappi Kaido Soom vihki meitä 29.02.2020 Sauen kartanon salissa

Kuvat: hääväki

Seurakuntatyö: Lauluryhmä

Talvella 2020 iloisia laulajia
Kirkontuvassa. Anu otti kuvan.
Raamattupiiri

Syksyn alussa 2020 taas saimme pidetyä
raamatu tutkimishetkeä
Kirkontuvassamme, SLEYn
vapatahtoinemme suonenjoenlainen Pirjo
Liemola oli johtamassa ja minä sain
palvella musiikkilla. Mutta se ei kestänyt
pitkään, turvallisuuden takia jouduimme
pysähtyä kokontumista marraskuun alussa.
Yksi syystä oli minun sairastuminen
koronaan. Olin kontaktinen yhdellä tunnilla
monen seurakuntalaisten kanssa, onneksi
kukaa ei ole sairastunut. Sen jälkeen emme
ole kokontuneet extra, väin jumalanpalveluksiin.

Lasten ja musiikkityö
Kevällä 2020 koronanaikana Keilan seurakunnan pyhäkoulun lasten kanssa tapasimme Jitsi
Meet -verkossa. Opettaja Kati Raudsepp kertoi Raamattusta Tuomaksen epäilystä ja sitten
lauloime lasten kanssa tuttuja lauluja.
2020-2021 o.v oleme tavaneet lasten kanssa 4
kerta, viimeinen niista joulunrukous hetki
20.12.2020. Lapsia sillä kertaa oli vähan, tiety
syystä. Kirkkoherra Matthias puhui joulutarinan
oman lapsuutensa ajalta, opetaja Piret Suvi
kertoi lapsille ja vanhemmille vanhan joululaulun
tarinan ja sitten kaikki yhdessä lauloimme sen.
Jokainen sai joululahjansa ja palasi lämmin
tunnelman mukanaan kotiin.

Kuva: Lasten Joulut 2020 Keilan kirkossa.
Syksyllä 2020 Anu Väliahon ja Kristiina Lillepean (seurakunnassamme avustavan saarnaaja
Ervin Lillepean tyttären) kanssa aloittivat Sauen seurakunnassa varhaiskasvatustyötä:
musiikkikerhon pienille ja vanhemmille. Olin mukana FB-sivustolla mainoksen tekemisessä ja
lasten avustusvaatteiden jakamisessa. Lokakuun loppupuolella tämäkin työ pysähtynyt
koronaviruksen takia. Sauen seurakunnassa on marraskuun alusta ollut vain sunnuntaitten
jumalanpalvelukset, joihin monet vanhat ihmiset viruspelon takia eivät uslaltaudu tulemaan.

Jokavuostisena tapana on ollud Lääne-Harju rovastikunnan lastetyöntekijoiden
pikkujoulujuhla, jonka pidimme tammikun alussa, kun seurakunnissa kaikki juhlat oli
pidetty.Tänä vuonna saimme tavata vain
internetin Zoomin kautta Viron kirkon
lastetyöntekijoiden kanssa kriisin aikaisten
kokemuksien ja rukouspyyntön jakamisessa.
Zoomissa saime tavata tuttavien kanssa,
tutustua nyt käytettyyn työvälineeseen ja
rukoilla yhdessä. Niin olin yhteydessä Võru
Katariinan seurakunnan pyhäkoulunopettaja
Karin Kaunisiin . Hänellä oli hyvä mieli, että
joskus olemme opetaneet Juhan kanssa
lauluja lapsille kesäleirien aikana ja että minä
monet kerrat olen käynyt autamassa muusikkona ja laulajana pyhäkoulutunnilla. Lapset
muistavat ja laulava niitä. He odottavat meitä koko ajan sinne. Jouluksi lähetin Võru
pyhäkoulun lapsille pienet joululahjat ja korttin.
Kuva: Yhteydenpitoa Zoomin kautta

Kuva: Võru seurakunnan pyhäkoulun lapset, SLEYn lähetti Kirsi Vimpari ja minä pappilassa.
Joulut 2019

Misjonikoor/Lähetyskuoro
Kauan aikaa kuoro ei saanud esiintyä missään.
10.10.2020 olimme kutsutut Puhjan
seurakunnan julistusviikolle pitämään
iltakonsertin. Saimme olla koko päivän kuoron
jäsenten seurassa. Viimeiset jäähyväiset olivat
tarttolaisten kanssa. Lea Saar otti meidät
Puhjasta ystävyysseurakuntien seminaarista
kyytiin Tarttoon. Oli alkamassa sukukansojen
viiko ja kuoronjohtaja Maarja pyysi minua
laulamaan minua marin kielellä. See oli
ensimmäinen kertta, kuin sai olla kuorossa
solisti 😊. Seuravat syksy harjoitukset olit
visuksen takia ilman minua. Kuoro ei voinut
esintyä 1. adventtipyhänä Mustamäen kirkolla
ja kuoron neuvosto pääti nauhoittaa
lauluvideon, mikä löyty kuoron ja Mustamäen
kirkon Fb sivustolla.
https://www.facebook.com/watch/Misjonikoor-117298771619167/

Diakoniatyö
Kesällä ja syksyllä 2020 saimme kolme kerta
Suomesta avustusta, jonka saimme jaetuksi Sauella
ja Sauen kunnassa. Tuula Tapanainen (Pisara ry)
Espoosta toi vaateita ja elintarvikkeita tullessaan
Viroon vankilatyöhön, jossa Anun kanssa olemme
mukana palvelemassa tulkkeina. Elokuussa
olimmekin mukana päihde- ja alkoholiriippuvaisten
kuntoutuskeskuksessa Kura kadulla Tallinna Järven
kaupungin osassa. Minä kerroin lyhyesti talon väelle
elämästäni Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja
lauloin marin kielellä Elämä veden laulun.

Ylhällä kuva: Anna vierailulla huume- ja alkoholiriippuvaisten hoitokodissa Tallinnassa.
Alhaalla: Meillä seurakunnassa on paljon vanhuksia, jotka tarvitsevat avustusta, erityisesti
yksinäiset. Kuvassa reipas Agathe täytti viime vuonna jo 96 vuotta. Viime syksyllä Pirjo
Liemola kävi joka viikko avustamassa kotona. Ennen korona-aikaa olen vienyt häntä meidän
kerrostalomme saunaan. Oikella olevassa kuvassa on Milvi, joka viime vuona vietti paljon
aikansa sairaaloissa. Kävin viemässä hänelle Tallinnaan ja Keilaan lisäruokaa ja lääkkeitä.
Kuva on tehty jo tammikuussa 2020, kun olimme Anun kanssa vierailemassa ja iloitsemassa,
että Milvistä pidettiin hyvää huolta.

Joulut 2020
Monet seurakuntalaiset eivät voinet osallistua joulujumalapalveluksiin. Valmistimme Anun
kanssa Suomen Pisara ry:n tuella
lahjakasseja jokaiselle seurakunnan
jäsenille ja vapaaehtoisille.
Yksi vapaaehtoisista on suomalainen
Pirjo Liemola. Hän on tosi paljon
auttanut meitä elokuusta alkaen.
Hän pitää kotoa Torman
kirkkokylässä (Etelä-Viro)
raamattupiiriä 7 – 8 osallistujalle.
Vein mieheni kanssa joulukuussa
heille humanitaarista avustusta ja
kirjallisuutta Sauen seurakunnasta.
Pirjo auttanut myös varhaiskasvatuksen työssä: lasten musiikkikerhossa, jonka aloitimme
syyskuussa, ja marraskusta tämäkin työ pysähtynyt koronaviruksen takia.

Anna lauloi Sauen Vapaakirkossa yhteisessä joulujumalanpalveluksessa.

Vasemmalla Keilan kirkossa. Oikealla pääpiispa Urmas Viilma vaimonsa kanssa vierailulla
Sauen Paavalin seurakunnassa.

Nimikkoseurakunnat ja ystävät
Syksyllä sain Salon seurakunnan lähetyspapilta Tarja
Laurilalta murheellisen tiedon, että ystäväni ja tukijani on
kuollut. Esko Lehtinen oli Inkerin ja Viron työn tukija
rukousten ja taloudellisen tuen kautta. Siunatkoon
Herramme Jeesus hänen ”orvoksi” jääneitä sukukaisiansa.
"Autuaat ne, jotka Herrassa kuolevat."
Elysanomat 1/2018 kirjoitti hänen elämästään.
Muistan, kuinka ensimmäistä kertaa elämässäni osalistuin
90-vuotisen syntymäpäiviin hänen sukulaistensa ja
ystävien kanssa . En ole uskonnut aikasemmin, että se on
mahdollista. Sen takia, että minä en koskan ole nähnyt
omia isovaareja. Tuntui, että on mahdotonta saavutta
sellaista ikää. Kiitos Eskolle, hän oli meile esimerki
reipaudesta ja uskosta.

Esko + siskonsa kanssa

Joulun terveiset Inkeri kirkosta
Udmurtiasta…
Vuodesta 2010 on udmurtialaisen seurakunnan pappi tatarilainen Marat Fazlullin
käynyt auttamassa Inkerin kirkon nuorten ryhmän kanssa Viron kirkon lähetystyössä eri
paikoissa.
Omassa seurakunnassaan hän on perheensä kanssa keskittynyt lasten ja nuorten työn
kehittämiseksi kyläkirkossa, missä hän vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa asuu. Hän
tiedotti, että ennen joulua koko perhe oli sairastunut koronaan ja fyysisiä voimia oli vähän.
Jouluna he saivat pidettyä joulujuhlat kylälapsille ja olivat tästä Jumalalle kiitollisia!
Joškar- Olasta…
Tammikuun alussa oli Joshkar-Olassa Uralin rovastikunnasta 80 nuorta pitämässä
kolmepäiväistä joulunleiriä. Olin mukana nuorten leirillä, tosin vain veljien kautta,
tarjoamalla koko leirille omien synttäreideni kakkuja.
17.01.2020 saimme surullisen tiedon pitkän aikaan sairauksien kanssa taistelleen
entinen Joškar- Olan kirkkoherra ja rovasti (Juhan jälkeen) Vladimir Botškovin kuolemasta.
Hän siirtyi taivaallisen Isan luokse.+
Kirkkoprojekti Sauella
Joškar- Olan seurakunnan perustajat ja nykyään eläkkeellä
olevat SLS lähetystyöntekijöitä Anu ja Juha Väliaho, ne
ovat olleet minun hengelliset opettajani ja nyt työtoverini
Sauen Paavalin seurakunnassa Virossa. He kirjotavat
omassa ystäväkirjeessään enemmän kirkkohankkeesta.

Juha ja Anu Väliaho, 6.12.2020
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