
 
 
 
  

 

 

Kallioiden uutiskirje 1/2016  
Rakkaat ystävät ja työmme tukijat 

Iloinen ja keväinen tervehdys täältä 

Pietarista! Maaliskuu on alkanut. Voimme jo 

lähes  kuulla ”kevätpurojen solinaa”.  On 

ihmeellinen siunaus, kun aurinko alkaa taas 

lämmittää, ja valon määrä kasvaa. Olemme 

saaneet nauttia aurinkoisista talvipäivistä. 

Näin kevään tullen on hauskaa huomata, 

kuinka kaupungin yleisilme muuttuu 

keveämmäksi ja leppoisammaksi. Pitkä talvi 

on takana, ja iloitsemme siitä.  

Taivaallisen kielen opiskelua 

Minun (Ammin) kielikoulu on nyt loppunut. En 

koe olevani vielä mikään erityinen venäjän 

kielen taitaja, mutta puhun ja ymmärrän jo 

monenlaista. Muut kielikoululaiset olivat juuri 

koulunsa lopettaneita nuoria eri puolilta 

maailmaa. ”Näin vanhakin nyt nuortuu..”  

Opiskelu jatkuu toki vielä kaiken muun 

ohessa. Kielen oppiminen tuntuu 

enemmänkin iäisyysprojektilta.  Ehkä 

taivaassa puhutaan venäjää? 

Monenlaista  juhlaa 

Monenlaista juhlaa on sisältynyt talveen. 

Kertaan hieman tapahtuneita. Inkerin kirkon 

Teologinen Instituutti juhli 20-vuotista 

taivaltaan marraskuussa Keltossa. Oli 

huikeata saada olla mukana juhlassa ja 

tutustua Instituutin vaiherikkaaseen 

historiaan ja kasvuun nykyiseksi 

monipuoliseksi opinahjoksi. Miikka toi juhlaan 

Suomen Lähetysseuran virallisen 

tervehdyksen.  Jumala on  siunannut 

Instituuttia mm. loistavilla rehtoreilla ja 

opettajilla, joita oli saapunut juhliin 

onnittelemaan päivänsankaria.  

 

 

 

 

Mukana oli runsas joukko Lähetysseuran 

entisiä ja nykyisiä työntekijöitä, ystäviä ja 

muita tukijoita. 

Tammikuussa juhlat jatkuivat.  Silloin tuli  

kuluneeksi 20 vuotta Aarre Kuukaupin piispan 

vihkimyksestä. Tämän kunniaksi Pyhän 

Marian kirkossa järjestettiin arvokkaat ja 

lämminhenkiset juhlat. Tilaisuuteen tuli 

Suomesta runsain määrin ystäviä ja 

onnittelijoita eri kirkollisista järjestöistä.  

Suomen Lähetysseurasta mukana juhlissa oli 

Seppo Rissanen.  Suomen luterilaisen kirkon 

ylintä johtoa edustivat piispat Seppo 

Häkkinen, Voitto Huotari ja Jukka Paarma. 

Olemme iloinneet saadessamme olla mukana 

järjestelyissä ja juhlimassa Aarre-piispaa ja 

Inkerin kirkkoa.  

 

 

 

Onnitteluvuorossa on Tapio Karjalainen 

(oik.). Hän toimi vuosia Teologisen 

Instituutin  pidettynä rehtorina  Suomen 

Lähetysseuran kautta. Tulkkina 

tilaisuudessa toimi Viipurin  kirkkoherra 

Vladimir Dorodnij (vas.). 

 

anna-maija.kallio@felm.org 

miikka.kallio@felm.org 

Suomen Lähetysseura toteuttaa 

Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 

Teemme työtä 30 maassa lähes 

sadan kirkon ja järjestökumppanin 

kanssa. Tue työtämme: 

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  

BIC: DABAFIHH, viestiksi 

työntekijän nimi. 

mailto:anna-maija.kallio@felm.org
mailto:miikka.kallio@felm.org


 

 
 
 
 

Matkoja ja elämää 

Talveemme on sisältynyt monenlaisia 

kiintoisia matkoja. Miikka ja Andrey Heikkilä 

tekivät talvella onnistuneen matkan Uralin 

rovastikunnassa sijaitsevaan Birskin 

seurakuntaan. Matkan tarkoituksena oli 

tutustua sikäläisen seurakunnan toimintaan ja 

kouluttaa ja tukea työntekijöitä kirkon 

hallintoon ja talouteen liittyvissä 

kysymyksissä.  

Juuri talouteen ja hallintoon liittyvät 

kysymykset ovat monille täkäläisille 

seurakunnille suuri haaste. Pyrimme 

tukemaan seurakuntia näissä asioissa 

järjestämällä erilaisia koulutuksia ja vierailuja 

alueille. Yhteydenpito paikallisten 

kumppaneidemme kanssa on  merkittävää 

myös hengellisessä mielessä. Pienet ja köyhät 

seurakunnat taistelevat olemassaolostaan. 

Kirkoissa on vain vähän työntekijöitä ja paljon 

työtä. Hengellinen ja henkinen ja toki myös 

taloudellinen tuki ovat elintärkeitä. 

Suomalais-ugrilaisten heimojen parissa 

tehtävä työ ja seurakuntien tukeminen ovat 

SLS:n ydintyötä täällä. Koulutukset ja 

kumppanimme työn ja kapasiteetin   

vahvistaminen jatkuvat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshkar Olassa oli hyvä tekemisen meininki 

Helmikuun 22. -25. järjestettiin Joshkar Olassa 

kaikille Uralin hiippakunnan seurakuntien 

työntekijöille yhteinen kirkollisen työn 

koulutus. Pääkouluttajana toimi KIT-

koordinaattorimme Christina Heikkilä. Minä 

Ammi olin mukana hyvänä kakkosena. 

Koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa 

kumppaneitamme uusien SLS:n strategian 

mukaisten hankkeiden toteuttamisessa ja 

hyvässä hallinnossa. Koulutuksessa käytettiin 

työkaluna juuri valmistunutta kirjaa, joka oli 

käännetty venäjäksi. Harjoittelimme yhdessä 

mm. hankkeiden suunnittelua ja 

toteuttamista.  

 

 

 

 

Mukana oli yhteensä 25 henkilöä viidestä 

seurakunnasta. Ryhmätöissä osallistujat 

saattoivat käydä läpi omien seurakuntiensa 

suurimpia haasteita yhdessä. Keskustelimme 

yhdessä seurakuntien monenlaisista 

haasteista:  Miten saada uusia ihmisiä kirkon 

piiriin? Miten tukea paremmin esim. alueella 

asuvia vammaisia tai lapsiperheitä? 

Minkälaisilla toimenpiteillä voisi tukea 

Hartaushetki Birskissä 

seurakuntalaisen kotona. 

Monilla seurakuntien työntekijöillä oli 

mielessä oman alueen lapsi-ja perhetyöhön 

liittyvän hankkeen aloittaminen tai 

vahvistaminen. Ryhmäkeskustelussa mukana 

Christina Heikkilä. 



 

 
 
 
 

alkoholisteja ym.? Koulutuksesta saamamme 

palaute oli innostunutta ja innostavaa. 

”Saimme paljon uusia ideoita”, kertoivat 

mukana olleet meille.  Prosessi jatkuu 

toivottavasti sitten kotiseurakunnissa. Henki 

oli hyvä, ja saimme nauttia Joshkar Olan 

seurakunnan  vieraanvaraisuudesta ja 

lämpimästä huolenpidosta. Rukoilemme 

siunausta Uralin rovastikunnan seurakunnissa 

tehtävälle työlle, uusille ja vanhoille 

hankkeille, kaikille työntekijöille ja 

seurakuntalaisille.  

 

 

 

 

Tammikuussa virkistyttiin Virossa 

Meillä oli tammikuussa hauskat ja virkistävät 

työntekijäpäivät Roostan leirikeskuksessa 

Virossa. Ensimmäisen kerran Viron ja Venäjän 

lähetit perheineen kokoontuivat yhteen 

lähettipäivien merkeissä. Ohjelma oli 

suunniteltu nimenomaan yhdessäoloa ja 

virkistäytymistä ajatellen. Ja meillä kaikilla oli 

NIIN mukavaa! Kiitos vielä kaikille Viron 

lähettitovereille!  

Työ jatkuu 

Ensi viikolla suuntaamme Viipuriin tapaamaan 

Dikonin turvakodin henkilökuntaa. 

Tiivistämme yhteistyötämme Dikonin kanssa. 

Tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea uutta vielä 

voimmekaan kehitellä yhdessä. Olemme 

tulevista yhteistyökuvioista aivan erityisen 

innoissamme. Lapsissa on tulevaisuus. 

Täällä Venäjällä on siis kaikki hyvin!  Ammin 

työ aluetiedottajana on alkanut. Ensimmäinen 

blogikirjoitus Kotimaa24 Missioblogisivustolla 

ilmestyy 7.3., ja uutta työtä kehitellään jo 

kovasti. Miikka jatkaa Viron ja Venäjän välillä 

matkustamista. ”Tapaamiset ja erilaiset 

kokoukset kumppanien  ja työntekijöiden 

kanssa, molemmissa maissa, ovat ydintyötäni. 

Tätä jaksaa hyvin, koska koen työni niin 

merkittäväksi ja mielekkääksi”, hän toteaa. 

Teitä kaikkia siunaten ja hyvää kevättä 

toivottaen, 

Ammi, Miikka ja lapset 

 

 

 

 

 

 

Kuva on virkistyspäiviltämme Virosta. 

Vuorossa jousiammuntaa, asialla 

Miikka. Takana vas. meidän Volter ja 

Vilja, Pia ja Tero Ruotsala.    (kuva 

Titta Hämäläinen) 

Haluamme kiittää teitä rakkaat  ystävät ja 

työmme tukijat  kaikista muistamisistanne. 

Aivan erityinen kiitos esirukouksistanne.  

Jatketaan rukoilemista ja ollaan yhteydessä! 

Ilman Kaikkivaltiaan Jumalan siunausta, 

tekisimme työtämme turhaan - me täällä, ja te 

siellä. ” Rakas Jeesus Kristus, täytä tyhjät 

kätemme. Haluamme olla  hanskoinasi.  

Amen. ”                                              Ef. 3: 14-21 

Kalliot c/o Inkerin 

kirkko 

p.o.BOX 189, 53101, 

Lappeenranta 


