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Virossa vaikeudet ovat liittäneet kristi-
kansaa yhteen. Pitkäaikainen työtove-
rini, Tarton piispa Joel Luhamets pohti 

syytä Viron kristittyjen syvälle yhteydelle 
näin: ”1970-luvulla, ollessamme nuoria, Vi-
rossa oli nuorisoherätystä. Eri seurakuntien 
nuoret kokoontuivat kodeissa ja muuallakin 
lukemaan Raamattua, laulamaan ja rukoi-
lemaan. Olimme ennen kaikkea Jeesuksen 
seuraajia kommunistisessa Neuvostoliitossa. 
Joskus saimme sanoman, että KGB on tulossa 
paikalle pidättämään meitä. Silloin pakenim-
me kaikki samalla tavalla riippumatta siitä, 
olimmeko baptisteja, helluntailaisia, katolisia, 
ortodokseja tai luterilaisia.”

Kansanlähetyksen työ veljeskansamme 
auttamiseksi alkoi 1960-luvulla kristillisen 
kirjallisuuden ja Raamattujen kuljettamisen 
merkeissä. Vapauden tuulien puhaltaessa 
Georg Ots -laiva vei maahan ensimmäisen 
lähetystyöntekijämme kesällä 1991. Olin 
historiallisella matkalla mukana. Oma tieni 
vei Viroon vuoden 1995 alussa ja maalla on 
vieläkin erityinen paikka sydämessäni.

Tässä lehdessä saat tuulahduksen tuolta 
läheiseltä lähetyskentältä. Monet Tallinnan 

kirkontornit tervehtivät laivamatkustajia, 
mutta kirkon rikas historia ei saa sokaista 
meitä huomaamasta tämän hetken hengel-
lisiä tarpeita. Meitä on pyydetty apuun ja 
siksi kuljemme Viron kirkkojen ja kristittyjen 
rinnalla tukien ja rukoillen. Pyydämme sinua 
liittymään lähettäjäksi tähän työhön. Liity 
joukkoon toteuttamaan Jeesuksen lähetys-
käskyä.

 

Lähetysterveisin,
Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
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MIKÄ ON KANSANLÄHETYS?
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
(SEKL) on vuonna 1967 perustettu kirkon lä-
hetysjärjestö, jonka tarkoituksena on toteuttaa 
Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja 
kaukana. Kansanlähetys on herätysliike ja 
toimii työssään Raamatun sekä luterilaisen 
tunnustuksen pohjalta.Tunnuksenamme on 
”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kan-
soja”.

Kansanlähetys kertoo kotimaassa evanke-
liumia hengellisen elämän syntymiseksi, 
syventämiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteena 
on, että ihmiset Kristuksen rakkauden vaiku-
tuksesta lähtevät liikkeelle joko lähettäjinä tai 
lähtijöinä. Kansanlähetys toimii 18 piirijärjes-
tönsä kautta kotimaassa ja Ruotsissa. Kan-
sanlähetyksellä on 68 lähettiä, jotka toimivat 
15 eri maassa. 

Poliisihallituksen myöntämien 
keräyslupien tiedot koko Suomen 

alueelle ja Ahvenanmaalle luettavissa: 
http://sekl.fi/maksuinfo/

Lisätietoa Kansanlähetyksen työstä saa sivustolta www.suuressamukana.fi.

Lehdessä mainittujen 
tukimahdollisuuksien 

tilinumero: FI83 2070 1800 0283 25, 
viite: 6300 72806 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Tue
Viron työtä!

Viite:
6300 72806
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Tue työtämme, soita: 
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)

Sytyttävää lukemista

– joka viikko
1€/vko

www.uusitie.com

TILAA NYT! 

Mikä sai sinut innostumaan 
lähetystyöstä?
Olen tuntenut Mirva ja Kai Lappalaisen noin 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Vaimoni 
Johanna on tuntenut heidät pidempäänkin. 
Tutustuin Kaihin Ryttylän tapahtumissa 1997 
silloisen työni merkeissä. Mirvaan olen tutus-

tunut Johannan kautta, joka taas tutustui 
Lappalaisiin Helsingin Kansanlähetyksen 
nuorten ja nuorten aikuisten toiminnassa 
1990-luvulla. Johanna on perehtynyt Virossa 
tehtävään lähetystyöhön viikonloppu- ja 
kesäaktioiden myötä. 

Miksi haluatte olla mukana? 
Oli luontevaa lähteä mukaan tukemaan 
sekä Virossa tehtävää työtä että tuttua 
lähettipariskuntaa. Siinä ei oikeastaan tar-
vinnut mitään isoja pohdintojakaan käydä. 
Tietysti haluan yksinkertaisesti tietysti olla 
tukemassa lähetystyötä yleisestikin. Pidäm-
me Virossa tehtävää seurakuntatyötä hyvin 
tärkeänä, jotta useammat virolaisetkin kuu-
lisivat evankeliumin. Viime aikoina erityisen 
ilahduttavaa on ollut seurata seurakuntatyön 
aloittamista Tallinnan Lasnamäen kaupun-
ginosassa.

Mitä se sinulle merkitsee? 
Lähetystyössä mukana oleminen tukijana on 
ollut hyvää ja mielekästä. En ole itse koskaan 
kokenut varsinaista lähetyskutsua ulkomail-
le. Sen vuoksi minulle on ollut tärkeää olla 
kotimaassa esirukoilijana ja taloudellisena 
tukijana.

Mitä ajattelet siitä, että 
lähettäjä on osa lähetystyön 
tiimiä?
Jokainen tapaamani lähetystyöntekijä jär-
jestöstä riippumatta on aina korostanut sitä, 
kuinka tärkeää kotimaassa olevien kristittyjen 
tuki lähetille on. Olen jo lapsuuden ja nuoruu-
den seurakunnassani tavannut lähetystyön-
tekijöitä ja lähetystyöhön aikovia.  Minulle 
on aina ollut päivänselvää, että lähetystyössä 
mukana oleminen tulisi olla jokaisen kristityn 
tehtävä ja kutsumus. Jos ei muuta, niin rukoilla 
ainakin voi.

Oletko tavannut Lappalaisia 
Virossa tai Suomessa?
Olen vieraillut Lappalaisen perheen luona se-
kä Narvassa että Viimsissä. Mahdollisuuksien 
mukaan olemme tavanneet myös Suomessa. 

Mitä haluat sanoa 
suomalaisille kristityille 
lähetystyön tukemisesta? 
Summat ja lähetystyön tukemiseen käyttämäsi 
aika eivät ole oleellisia. Kun tuntuu, että ei ole 
aikaa eikä voimia, voi jäädä Jumalan varaan 
ja rukoilla hänen johdatustaan niin omalle 
elämälle kuin lähetystyössäkin oleville. Ole 
armollinen itsellesi, koska Jumalakin on. 
Vaikka teemana onkin ”Suuressa mukana” 
ei se tarkoita sitä, että sinun on aina oltava 
”suuresti mukana”. Voi olla myös pienesti 
mukana. Olisi upeaa, jos sinäkin liittyisit 
lähetystiimiin ja olisit mukana – vaikka sitten 
pienesti. Suurestikin saa olla.

JUKKA KAARIO:
LÄHETYSTYÖSSÄ VOI OLLA MYÖS PIENESTI MUKANA

Vantaalainen henkilöstökoordinaattori Jukka Kaario 
on puolisonsa Johannan kanssa tukenut Mirva ja Kai 
Lappalaisen työtä Virossa jo parinkymmenen vuoden 
ajan. Esitimme hänelle muutaman kysymyksen 
lähetystyöntekijän tiimiin kuulumisesta. 

Teksti: Anne Lepikko
Kuva: Jani Laukkanen
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Kesällä 2006 Mirva ja Kai Lappalaisen 
kuusihenkinen perhe muutti nuoriso-
työhön miljoonakaupunkiin Omskiin, 

Länsi-Siperiaan. Kahden Omskin vuoden 
jälkeen Inkerin kirkon piispa kutsui heidät 
Pietariin, mutta viisumiongelmien vuoksi he 
siirtyivätkin Viron puolelle Narvaan venäjän-
kieliseen seurakuntatyöhön. Vuodet Narvassa 
olivat paitsi innostavia, myös hyvin raskaita. 

Uusi muutos tapahtui kesällä 2012, 
kun heidän matkansa jatkui uudelle paik-
kakunnalle, Viimsin kuntaan, Tallinnan 
koilliskulmalle. Siellä haasteena oli lapsi- ja 
varhaisnuorisotyö Viimsin ja Randveren 
seurakunnissa Viimsin niemellä. 

– Nyt painopiste on siirtynyt täysin 
seurakuntatyön aloittamiseen Tallinnan 
suurimmassa kaupungiosassa, Lasnamäellä, 
Lappalaiset kertovat. 

Lähes 120 000 asukkaan Lasnamäellä ei 
ole ollut luterilaista seurakuntaa. Suurin osa 
asukkaista puhuu äidinkielenään venäjää.

– Tämä suuri haaste on kuin jatkoa sille 
tielle, joka sai alkunsa Siperian Omskissa. 

Nyt on aika ottaa selvää siitä, mitä Siperia 
meille opetti.

Hieno saavutus: 
jumalanpalvelus omissa 
tiloissa
Kansanlähetyksen lähetystyöntekijät olivat 
aloittamassa toimintaa Lasnamäellä syksyllä 
2014 yhdessä muutaman paikallisen kanssa. 
Ensimmäiset kaksi vuotta säännöllistä toimin-
taa pystyttiin järjestämään vain tiistai-iltaisin 
lainatiloissa. 

– Koskaan aiemmin Lasnamäellä ei ole 
ollut mahdollisuutta osallistua säännöllisesti 
luterilaiseen jumalanpalvelukseen. Nyt on. 
Tammikuun lopussa järjestimme ensimmäi-
sen Markuse missan - Markuksen messun, 
Kai Lappalainen iloitsee. 

– Meidän perheellemme lauantaiset nuor-
tenillat ja sunnuntaiset jumalanpalvelukset 
merkitsevät vapaiden viikonloppujen loppu-
mista ainakin tämän ensimmäisen kevään 
ajaksi. Muutos on suuri, mutta toisaalta 
uuden aloittaminen on aina innostavaa.

Markuksen messut pyritään toteuttamaan 
mahdollisimman pitkälle yhdessä seurakun-
nan vastuunkantajien kanssa. 

– Kuulin tallinnalaisesta nuoresta Kristja-
nista, joka on käynyt raamattu- ja lähetys-
kurssin ja opiskelut Teologisessa instituutissa 
Vanhassa kaupungissa ja saanut Viron kirkon 
saarnaluvan. Hetken mietittyään Kristjan 
lupasi tulla Lasnamäen seurakunnan työ-
hön mukaan. Jumala on ihmeellisellä tavalla 
johtanut nuoria vastuunkantajia työyhtey-
teemme.

Lasnamäellä ”Algamas on midagi uut” 
– alkamassa on jotakin uutta. Toivottavasti 
uusista kirkkotiloista tulisi paikallisille kuin 
oma olohuone, johon on helppo tulla ja jossa 
tulijan on mahdollista kokea yhteyttä toisiinsa 
ja elävään Jumalaan. Lasnamäestä voit lukea 
lisää lehden sivuilta 8-9.

Lue lisää Lappalaisten elämästä ja työstä Virossa: www.lappalainen.ee

VIROSSA
ON ALKAMASSA 
JOTAIN UUTTA

Viro - Euroopan 
uskonnottomin maa
– Yli puolet aikuisista ilmoittaa olevansa 
uskonnottomia.
– Vain alle 15% pitää uskontoa 
merkittävänä osana päivittäistä 
elämäänsä.
– Vanhan virolaisen luonnonuskon, 
maavaldin suosio kasvaa.
– Virolaiset ovat myös hyvin 
taikauskoisia.
– Suurimmat kirkkokunnat ovat 
ortodoksisuus ja luterilaisuus.

Siperia, Pietari, Narva, Viimsi ja Lasnamäki. Paljon 
mahtuu yli kymmeneen vuoteen lähetystyössä, 
sen ovat Mirva ja Kai Lappalainen omakohtaisesti 
kokeneet. 

– Nyt on aika ottaa selvää siitä, mitä Siperia meille 
opetti, Lappalaiset toteavat.

Teksti: Lappalaisten blogi
Kuva: Jenniina Nummela

Tue 
Lappalaisten työtä! 

Viite: 
6200 22002
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KIRSTI MALMI:  
VIRO ON VARSIN KOVAPINTAINEN LÄHETYSMAA
Teksti: Salla Kurppa-Silva
Kuva: Venla Karvinen, pieni kuva: Ants Liigus

Kirsti Malmi sulautuu ihmisjoukkoon 
Tallinnan Lasnamäen bussissa. Kau-
punginosa on tullut hänelle hyvin 

tutuksi. Hän juttelee paikallisten kanssa 
avoimesti, ja kutsuminen seurakuntaan ta-
pahtuu kuin itsestään. Virosta on tullut 19 
lähetysvuoden jälkeen rakas paikka.

– Haluan olla läsnä ja kohdata ihmisiä, 
kun Jumala järjestää kohtaamisia. Haluan 
laulaa terveisiä taivaan Isältä, laulajaevan-
kelistanakin tunnettu Kirsti Malmi kertoo.

Hän vertaa viime kuukausien seurakun-
nan perustamistyötä pilkkimiseen. Varustuk-
siin suuressa kerrostalolähiössä on kuulunut 
nokipannukahvivehkeet ja kamera.

– Kalastajaisäni oli intohimoinen verkko-
jen ja rysän virittelijä sekä järvellä että hen-
gellisessä työssä. Minä koen olevani hiljainen 
pilkkijä, joka samoilee uusissa maisemissa, 
porailee reikiä ja istuu odottelemaan nykäi-
syä, Malmi vertaa.

Virolaiset elävät ateismin 
varjossa
Kirsti Malmin ensimmäinen Tallinnan 
matka kesällä 1979 tyssäsi Neuvostoliiton 

rajalle heidän jäädessään kiinni kielletyn 
kirjallisuuden salakuljettamisesta.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen dia-
konina Suomessa työskennellyt Malmi lähti 
Operaatio Mobilisaation työhön Tarttoon 
kolmeksi vuodeksi. Keväällä 2003 hän palasi 
Viroon Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä-
nä. Malmi toimi ensin Viron kirkon Lähe-
tyskeskuksen pääsihteerinä ja myöhemmin 
evankelioimis- ja lähetyskasvatustyössä. 
Viime vuosina tehtäviin on kuulunut myös 
työtä kehitysvammaisten parissa. Syksyllä 
2016 Malmi tuli mukaan seurakuntaa pe-
rustavaan työhön Lasnamäellä.

Lähetystyöntekijä unelmoi siitä, että Vi-
rossa yhä useammat löytäisivät elämäänsä 
turvan Jumalasta. Kirsti Malmi on itse saa-
nut kasvaa kristityssä perheessä ja tietää, mitä 
merkitsee, että on voinut lapsesta asti turvata 
Jumalaan, elää seurakuntayhteydessä ja usei-
den sukupolvien esirukousten kantamana. 

– Virossa kristillisen kasvatuksen ketju 
katkesi puoli vuosisataa kestäneen neuvos-
tovallan vuoksi niin kouluissa kuin monissa 
kodeissakin. 25 vuoden uuden itsenäisyyden 
aikana uskonnonopetus ei ole palannut ope-

tussuunnitelmiin. Viron aikuisväestöstä moni 
muistaa käyneensä lapsena mummon kanssa 
kirkossa. Nykylapsilla sellaisia muistoja on 
harvalla.

Evankeliointia 
rakkaudesta käsin
Kirsti Malmi on ollut viime vuosina jär-
jestämässä koululuokille jouluvaelluk-
sia Tallinnan tuomiokirkossa. Draaman 
keinoin lapset kuljetetaan ensimmäisen 
joulun tapahtumiin. Lopuksi kokoonnu-
taan kirkkoon rakennetun seimiasetelman 
äärelle lukemaan yhdessä jouluevankeliu-
mi ja laulamaan Jouluyö, juhlayö -laulua.  
- Oli koskettavaa kuulla erään opettajan sa-
novan, että hänen luokassaan oli oppilaita, 
jotka kuulivat joulun kristillisestä sisällöstä 
ensimmäistä kertaa!

Kirsti Malmi lähettää kutsun suomalaisille 
kristityille: – Viro on varsin kovapintainen 
lähetysmaa. Kutsun sinut mukaan rakasta-
maan Viron kansaa Kristukselle!

Tue työtämme, soita: 
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)

Lue lisää Kirsti Malmin työstä: www.suuressamukana.fi

– Kitara on kuulunut matkava-
rustukseeni jo vuosikymmeniä, 
muusikkonakin tunnettu Kirsti 

Malmi kertoo hymyillen.

Tue 
Kirsti Malmin työtä! 

Viite: 
6200 22206





Tue työtämme, soita: 
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)
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Vielä pari vuotta sitten Lasnamäellä, Tallinnan suurimmassa 
lähiössä, ei ollut yhtään luterilaista seurakuntaa. Sikäläiset 
kristityt kävivät hengellisissä tilaisuuksissa keskustan vanhoissa 

kirkoissa. Yksi heistä on Margus Sardis.
–  Olen asunut Lasnamäellä kymmenen vuotta. Koko sen ajan 

olen käynyt kirkossa Katariinan seurakunnassa, joka sijaitsee noin 80 
kilometriä Tallinnasta itään. Ihmettelin, miksi kotini ympärillä oli kah-
deksan kauppakeskusta mutta ei yhtään seurakuntaa, Sardis kertoo.

Ajatus sai miehen liikkeelle.
–   Kävelin ympäri Lasnamäkeä ja etsin pappia. Samaan aikaan 

eräs pappi, lähetystyöntekijä Kai Lappalainen, käveli vastakkaiseen 
suuntaan ja etsi seurakuntaa. Törmäsimme toisiimme Viron kirkon 
lähetyskeskuksessa.

Mahdollisuudet avautuvat uusien tilojen myötä 
Aluksi seurakunta kokoontui vuokratiloissa Lindakiven kulttuurikes-
kuksessa. Tiloja sai käyttää kaksi tuntia viikossa. 

– Seurasimme koko ajan kelloa. Ennen ajan umpeutumista meidän 
piti pakata kiireesti kimpsumme ja lähteä tiehemme. Se oli väsyttävää. 
Seurakunnan kehittäminen oli mahdotonta.

Marraskuun lopulla tilanne muuttui kertaheitolla, kun seurakun-
ta sai omat vuokratilat. Nyt  käytössä on kokouspaikka joka päivä 
vuorokauden ympäri. Viikko-ohjelmassa on jumalanpalveluksia 
sunnuntaisin ja raamattutunteja tiistaisin. Nuoriso- ja lapsityö on jo 
aloitettu. Kerran kuussa järjestetään Kiviklubi-gospelilta nuorille. Ja 

kerran kuussa on lapsille ja perheille suunnattu Pae lastekas -tapah-
tuma sekä perhemessu.

– Aluksi siinä onkin tarpeeksi. Tavoitteemme on, että seurakun-
nastamme tulisi asukkaiden toinen olohuone, jonne he voisivat tulla 
milloin tahansa huoliensa ja ilonaiheidensa kanssa, Sardis kertoo.

SEURAKUNTA
LÖYSI PAPIN 
JA PAPPI 
SEURAKUNNAN

”Uskon, että jokaisella ihmisel-
lä on luonnostaan tarve löytää 

Jumala – se kasvaa sisältäpäin”, 
sanoo Margus Sardis. Hän on 

puolisonsa Rutt Sardiksen kanssa 
ollut mukana Lasnamaen seura-
kunnan toiminnassa alusta asti.

Teksti ja kuvat: SEKL/tiedotus

Kai Lappalainen löysi seurakunnan, ja lopulta omat tilatkin seurakunnan 
toiminnalle.
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Tue työtämme, soita: 
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)

MINU LASNAMÄKI

Suomalaisten tuella
Tällä hetkellä Lasnamäen seurakunnas-
sa on alle kymmenen seurakuntalaista. 
Kansanlähetyksen lähetystyöntekijät 
Kirsti Malmi sekä Mirva ja Kai Lap-
palainen työskentelevät seurakunnan 
hyväksi. Espoon Olarin seurakunta 
tukee Lasnamäen toimintaa ja maksaa 
tilojen vuokran.

–   Suomalaiset ovat auttaneet meitä 
sata kertaa enemmän kuin oma kansam-
me, suuri kiitos teille siitä! Sardis kiittää.

Nyt työtä Lasnamäellä on tehty kaksi 
ja puoli vuotta. Tällä hetkellä tärkein 
tehtävä olisi saada seurakunta virallisesti 
perustettua. Margus Sardis huomauttaa, 
että pienellä porukalla ei voi tehdä sa-
maa kuin monituhatpäinen keskustan 
seurakunta.

– Ensimmäinen tarve on kasvaa. Tar-
vitsemme ennen kaikkea ihmisiä, jotka 
suunnittelisivat kanssamme, kuuluisivat 
meihin ja rakentaisivat seurakuntaa yh-
dessä meidän kanssamme. Sen mukana 
tulee kaikki muu.

Piret
– Onhan täällä ollut vuosien varrella mo-
nenlaista, kuten huumeneuloja päiväkodin 
aidan takana. Poikamme joutui nuorempana 
silloin tällöin vaikeuksiin jengien kanssa, 
mutta sellaisia ongelmia lienee kaikkialla, ei 
vain Lasnamäellä. 

– Toisaalta Lasnamäki voi tarjota lapsille 
erinomaisen kasvuympäristön. Esimerkiksi Ku-
ristikun lähiössä, jossa ensimmäinen Lasnamäen kotini oli, on juuri 
päiväkodin ympärillä todella suuri ja monipuolinen pihapiiri, jossa on 
tarjolla luonnonläheisiä leikkimaastoja lehdosta mäntymetsään sekä 
merituulen raikastama ilma − kaikki lähellä kotia, ilman aamuruuhkia 
ja kaupungin kiireitä!

Martin
– Nykypäivänä, kun asunnot on yksityis-
tetty ja vastuu yhteisistä asioista siirtynyt 
asukkaiden muodostamien taloyhtiöiden 
harteille, asukkaiden suuri kirjo asettaa omat 
haasteensa. Ei ole helppoa löytää yhteistä 
kieltä ja saada kaikkien osakkaiden suostu-
musta peruskorjausikään tulleiden rakennusten 
remonttihankkeisiin. 

– Taloyhtiöiden toiminta on ollut lasnamäkeläisille suuri ja kallis de-
mokratiakoulu, jossa on koettu monenlaisia valtataisteluita, konflikteja, 
salajuonia ja vallankaappauksia. Onneksi on ollut myös aktiivisia ihmisiä, 
jotka ovat tarmokkaasti panostaneet yhteiseksi hyväksi.

Violetta-Viktoria
– Olen kolmannen polven lasnamäkeläi-
nen. Äitini vanhemmat muuttivat tänne 
Paen lähiöön 1960-luvun lopulla Venäjän 
Kaukoidästä. Isän vanhemmat puolestaan 
tulivat Lasnamäelle Valko-Venäjältä. Viih-
dyn Lasnamäellä, koska ihmiset ovat täällä 
avoimia. Suurin osa Lasnamäen asukkaista on 
venäjänkielisiä.

Lasnamäen kaupunginosan 
apulaisjohtaja Jaanus Riibe

– Neuvostoaikana työn perässä Las-
namäelle kotiutuneet ihmiset ovat 
eläneet todeksi virolaisten syvän 
pelon, oman valtion menettämi-
sen. Siksi meidän tulisi suhtautua 

toisiimme ymmärtäväisesti ja kes-
kittyä enemmän siihen, mikä meitä 

yhdistää, Jaanus pohtii.
– Lasnamäkeä leimaa eri kansallisuuk-

sien suuri kirjo. 120000 asukkaasta virolaisia on 
vain viidennes. 60 prosenttia asukkaista on venäläi-
siä, lisäksi on paljon ukrainalaisia ja valkovenäläisiä. 
Kaikkiaan kaupunginosassa on edustettuna yli 40 
eri kansallisuutta! 

– Luterilainen seurakunta ottaa kaupunginosas-
sa ensimmäisiä askeleitaan. Ne ovat olleet  rohkeita 
askeleita oikeaan suuntaan. Haluamme olla heille 
kaikin puolin tukena.

LASNAMÄKI
• Lasnamäki on Tallinnan kaupunginosista 

suurin. 
• Asukkaita siellä on tällä hetkellä yli 118 000.
• Jos Lasnamäki olisi itsenäinen kaupunki, se 

olisi Viron toiseksi suurin.
• Lasnamäen rakentaminen alkoi Neuvostolii-

ton viimeiselle vuosikymmenelle tultaessa eli 
1970-luvun lopussa.

• Kaupunginosassa on kaikkiaan noin 650 
suurta kerrostaloa. Ne ovat arkkitehtuuriltaan 

samankaltaisia kuin neuvosto-
liittolaisissa kaupunginosissa. 
Lasnamäen rakentaminen jäi 
puolitiehen  Neuvostoliiton 
hajottua 1990-luvun alussa.

• Väestö koostuu suurimmalta osin entisen 
Neuvostoliiton kansallisuuksista. Yli puolet 
asukkaista on venäläisiä ja viidennes virolaisia. 
Kaksi pienempää ryhmää ovat ukrainalaiset ja 
valkovenäläiset.

Teksti ja kuvat: Kirsti Malmi
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VIRON ARKKIPIISPA 
URMAS VIILMA TOIVOO IHMISTEN 
LÖYTÄVÄN JEESUKSEN
Teksti ja kuva: Susanna Sarimaa

Urmas Viilmalla on takanaan kaksi 
vuotta luterilaisen kirkon arkkipiis-
pana. Hän on tuulisella paikalla, sillä 

johdettavana on köyhä ja jäsenmäärältään 
pienentyvä kirkko. Vain noin yhdeksän 
prosenttia kansalaisista kuuluu luterilaiseen 
kirkkoon. 

Arkkipiispa kuitenkin painottaa, että läh-
tijät eivät koskaan ole olleetkaan aktiivisia 
kirkossa. Hän arvelee, että Suomessa tilanne 
on sama. 

– Uskon, että meillä on tulevaisuus. Jos 
ihmiset löytävät Jeesuksen ja seuraavat hän-
tä, kirkko yhä kantaa tehtävää, jonka Jeesus 
antoi. Jäsenyys ei ole niin tärkeää. Vaikka 

totta kai jäsenet tuovat rahaa, ja raha antaa 
mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa.

”Pitää tulla nähdyksi”
Urmas Viilman korviin on kantautunut, että 
monien virolaisten mielestä nuori arkkipiispa 
on tervetullut. Mielikuvat voivat tosin äkkiä 
muuttua, eikä suosio ole välttämättä tavoi-
teltava asia.

– Jos on liian suosittu, todennäköisesti 
jokin on pielessä. On ajan kysymys, milloin 
menee liian pitkälle ja tekee virheitä. 

Viilma kuitenkin huomauttaa, että Virossa 
kirkko ei ole osa ihmisten normaalia elämää, 
eli pitää tehdä jotakin tullakseen nähdyksi.

– Arkkipiispa voi olla merkittävässä roo-
lissa tuomassa kirkkoa ja sen tehtävää esille 
yhteiskunnassa.

Viron luterilainen kirkko juhlii tänä vuon-
na satavuotista taivaltaan. Koko historiansa 
ajan se on pysynyt valtiosta erillisenä instituu-
tiona. Viilma iloitsee siitä, koska näin kirkko 
on vapaa politiikan vaikutuksesta.

– Unelmani on, että kirkko voi pitää sen 
autonomian. Haluan, että kirkolla on vapaus 
lukea Raamattua ja julistaa evankeliumia. 
Näemme, miten asiat menevät Euroopassa, 
kun kirkot eivät ole enää vapaita eivätkä voi 
puhua joistain raamatunteksteistä avoimesti. 
En toivo tällaista tulevaisuutta. 

Viron luterilaisen kirkon arkkipiispan Urmas Viilman mielestä 
kirkon tulevaisuus ei ole jäsenten määrässä. Se on siinä, että 
jäsenet löytävät Jeesuksen ja seuraavat häntä.

Urmas Viilmalle Jeesus 
merkitsee henkilökohtaista 
pelastajaa. Hän on myös 
kirkon mission ydin. – Jos ei 
ole Kristusta, ei ole mis-
siota. Emme ole sosiaali-
nen järjestö. Joku muukin 
järjestö voi tehdä sosiaalista 
työtä ja auttaa ihmisiä. 
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RAKENNA SEURAKUNTAA JA LEVITÄ EVANKELIUMIA EUROOPAN 
MAALLISTUNEIMMASSA MAASSA LAHJOITTAMALLA! 
- Kertalahjoitus: FI83 2070 1800 0283 25 viite 6300 72806 
- Kuukausilahjoitus: suuressamukana.fi/kklahjoitus tai tämän 
sivun lomake 
- Nettilahjoitus: www.suuressamukana.fi

HALUAN MUKAAN KIRSTI MALMIN TYÖHÖN:

      Tilaan uutiskirjeen      Haluan tukea taloudellisesti

HALUAN MUKAAN LAPPALAISTEN TYÖHÖN:

      Tilaan uutiskirjeen         Haluan tukea taloudellisesti

 

 Minulle saa lähettää Suuressa mukana 
 –sähköpostitiedotteen joka kuukausi

 Minulle saa lähettää tietoa Kansanlähetyksen 
 tapahtumista ja kampanjoista

Nimi:

Osoite:

Sähköposti:

KANSANLÄHETYS  
MAKSAA  

POSTIMAKSUN

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
Tunnus 5005582 
12003 VASTAUSLÄHETYS

TUE KANSANLÄHETYKSEN TYÖTÄ VIROSSA 

Lahjoita

NYT!

Lähde 
mukaan 

kuukausi- 
lahjoittajana!

Kirsti Malmi
Tavoittava seurakuntatyö Lasnamäellä, 

musiikkievankeliointi, kehitysvammaistyö, 
aktiot ja lähetyskasvatus 

 
Taloudellinen tuki viitteellä 

6200 22206

Kai ja Mirva Lappalainen
Seurakuntaa muodostava työ Lasnamäellä, 
videotuotanto, koulutus, lapsi- ja nuorisotyö 

 
Taloudellinen tuki viitteellä 

6200 22002




