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Eilistä ja tätä päivää 

Tervehdys Pietarin vilinästä. Syksy on 

sujahtanut vauhdilla täällä uudessa 

kotikaupungissamme. Elämä ja arki 

alkavat jo vähitellen hahmottua. Hyvät 

rutiinit ovat löytyneet, ja koti tuntuu jo 

kodilta. Päivittäin saamme kokea 

oppimisen iloa. Uusi kieli ja kulttuuri 

haastavat meitä joka käänteessä. 

Luottamuksen pyhiinvaeltajina 

etenemme, välillä hyvinkin pienin 

askelin.  

Monessa mukana 

Viime kesäkuussa muutimme 

Etiopiasta neljän siellä viettämämme 

vuoden jälkeen. Jätimme työmme 

lukutaito – ja kielijärjestö SIL:ssa. 

Heitimme hyvästit rakkaiksi käyneille 

ihmisille ja asioille. Etiopian vuosien 

työmme hedelminä jätimme jälkeemme myös kasan valmistamiamme oppikirjoja ja 

opettajanoppaita. Kuudelle eri kielelle tekemämme kirjat kuluvat nyt toivottavasti pienten 

koululaisten kätösissä Länsi-Etiopian kouluissa.  

Kesän seurakuntavierailut siintävät vielä lämpiminä mielissämme. Tapasimme näillä 

vierailuillamme monia teistä rakkaista tukijoistamme. Oli siunattua tavata ja jakaa yhteistä 

taivalta kanssanne. Iloitsemme kokemastamme yhteydestä ja ystävyydestä. Olemme 

iloksemme saaneet tänä vuonna vielä kaksi uutta nimikkoseurakuntaa; Oulun Karjasillan ja 

Kemin seurakunnan.  

Uusia juuria kasvattamassa 

Muutimme Pietariin elokuussa. Miikka työskentelee täältä Pietarista käsin Venäjän ja Viron 

aluepäällikkönä. Minä Ammi olen Venäjän aluetiedottaja (nykyään vielä kielikoululainen) ja 

myöhemmin teen lisäksi perhetyötä Inkerin kirkon työyhteydessä. Iloitsemme tästä 

mahdollisuudesta työskennellä nimenomaan Inkerin kirkon ja Viron kirkon kumppaneina.  

Etiopian hyvin erilaisen kulttuurin ja elämänmenon jälkeen, päämme oli ensin aivan pyörällä 

täällä Pietarissa kaikesta näkemästämme ja kokemastamme. Tämä on hyvin vaikuttava 

kaupunki. Emme ole viiteen vuoteen kokeneet syyssateita emmekä syksyn hämärtyviä iltoja, 

joten sekin tuntuu vielä eksoottiselta. Kohta sataa toivottavasti lunta!  

Kuvassa 

olemme juuri 

saapuneet 

Pietariin ja 

kaikki on vielä 

edessämme. 

Ilmassa on 

odotusta. 

Kuvassa 

vasemmalta 

Raakel, Volter, 

Ammi ja 

Miikka. 
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”Anna, Jeesus, 

Eri maissa ja kulttuureissa asuminen tuo elämään paljon rikkautta ja  perspektiiviä, mutta myös 

tietynlaista juurettomuutta. Haluamme asettua sijoillemme ja kasvattaa juuriamme Venäjän 

maaperään. 

Arki kantaa 

Kaksi nuorimmaistamme Raakel 17v. ja Volter 13 v., muuttivat mukanamme Pietariin. 

Vanhimmaisemme Kaarlo 19 v. valmistui keväällä ylioppilaaksi kansainvälisestä koulusta 

Bingham Academysta. Kaarlo asustaa nyt Lohjalla talossamme. Opettelemme nyt täällä 

elämään ilman jokapäiväistä Kaarloamme. Raakel käy  kansainvälistä Anglo-Amerikkalaista 

koulua ja Volter on Pietarin suomalaisessa koulussa. Aivan ensimmäiseksi muutettuamme 

tänne, opettelimme käyttämään julkista liikennettä. Bussit ja metrot ovat todella näppäriä 

kulkuvälineitä. Osaamme jo sujuvasti edetä ihmismassan mukana pitkin metrotunneleita. 

Aamuruuhkan väenpaljous on varsin vaikuttava. Miikka on joutunut metrossa tekemisiin myös  

taskuvarkaiden kanssa. Mitään sen suurempia haavereita ei onneksi ole sattunut. Täällä on 

yleisesti ottaen turvallista asua ja elää. 

 

Uusi työ 

Miikan työ Viron ja Venäjän aluepäällikkönä alkoi heti saavuttuamme tänne. Työ on antoisaa, 

haasteellista ja pitää miehen liikkeellä! Onneksi Miikan edeltäjä Pekka Mikkola oli täällä alussa 

auttamassa ja opastamassa meitä maan tavoille. Miikan ensimmäinen suuri haaste oli 

Venäjällä työlupaan vaadittava kielikoe. Uusien säädösten mukaan siihen pitää mennä 

kuukauden kuluttua maahan tulon jälkeen. Kokeessa kysyttiin kieliopin ym. 

kielentuntemukseen liittyvien asioiden lisäksi monenlaisia kysymyksiä maan historiasta, 

politiikasta, kulttuurista sekä sisäisistä menettelytavoista ym. Miikka läpäisi kokeen 

ensimmäisellä kerralla, työlupa tuli, joten täällä ollaan! 

 

 

 

Pietarin yksi tunnetuimmista 

maamerkeistä on Kristuksen 

ylösnousemuksen katedraali. 



 

  

 

 

”Anna, Jeesus, 

 

 

 

 

 

 

Venäjän kielen haltuun ottaminen on nyt tärkeimpien asioiden listan kärjessä. Ammin työnä 

onkin nyt käydä kielikoulua. Uuden kielen oppiminen on aina uskomaton haaste. Motivaatiota 

riittää, toivomme pääsevämme mahdollisimman nopeasti sisälle kulttuuriin. Olemme kiitollisia 

ja onnellisia saadessamme elää ja työskennellä täällä Venäjällä, ja Miikalle on erityinen ilo 

saada vierailla ja työskennellä säännöllisesti Virossa.   

Ollaan yhteydessä. Kiitos muistamisistanne ja henkilökohtaisista viesteistänne. Kiitos kaikille 

lähetys – ja rukouspiireille tuestanne. Kiitos kaikille esirukoilijoille. Rukous kantaa meitä kaikkia 

uuteen huomiseen.  

 

Oikein siunattua ja toivon täyteistä syksyä!  

T: Ammi, Miikka, Raakel ja Volter Kallio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kalliot c/o Inkerin 

kirkko 

p.o.BOX 189, 53101, 

Lappeenranta 

Armon meri aava, 

kehto elämämme, 

ilma, jota hengitämme, 

ihme olet itse, 

armahtava Luoja, 

kaiken pelastus ja suoja. 

Sinusta, Jumala, 

turvakätköstäni, 

löydän elämäni.       
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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. 

Meillä on tällä 

hetkellä seitsemän 

nimikkoseurakuntaa. 

Ne ovat: Lohjan, 

Helsingin Mikaelin,  

Laitilan, Lempäälän, 

Ylöjärven, Oulun 

Karjasillan ja Kemin 

seurakunnat.  

 

Kuvissa Miikka ja 

Ammi Kallio 


