
 
 
 
 

 
Latvia-työn uutiskirje 

 
Tätä kirjoittaessa Latvian talvi on vaihtumassa kevääseen. Kevät on aikaa, joka tuo 
mukanaan valoa, voimaa ja uuden odottamista, mutta tämän kevään valoa on varjostanut 
Ukrainasta kuuluvat sodan ja surun äänet.  
 
Yhdelle Vähimmistä-työ on suuri kokonaisuus, johon kuuluu 12 itäisen Euroopan maata ja 
Ukraina on tämän työn yksi pitkäaikaisimmista kohteista. Siksi olemme myös tämän kriisin 
keskellä yhdistäneet voimiamme ja pyrkineet vastaamaan yhdessä tähän valtavaan 
haasteeseen, niin Ukrainan sisälle tehtävään avustustyöhön kuin maasta poistuvien 
pakolaisten parissa. Tämän auttamistyön on mahdollistanut vuosien aikana rakentuneet 
laajat verkostot ja yhteistyökumppanuudet.  
 
Vaikka nyt olemmekin akuutisti tehneet työtä Ukrainan kriisin keskellä, on kuitenkin 
muistettava, että myös muissa YV-työn kohdemaissa elämän ja työn on jatkuttava ja 
mentävä eteenpäin. Lisäksi myös sodan vaikutus ja seuraukset näkyvät monella tapaa 
näiden työmme piirissä olevien heikompien ihmisten elämässä. Esimerkiksi Latviassa on 
jo nähtävissä voimakkaasti elinkustannusten nousua ja se tarkoittaa sitä, että köyhän 
romaniväestön elämä vaikeutuu entisestään. 
 
Muuttuvien ja epävarmojen aikojen keskellä kuitenkin evankeliumi tuo turvaa ja lohdutusta. 
Romaniyhteisöissä suurimpana yhteisenä elämää muuttavana vaikuttajana on nähty juuri 
Evankeliumin tuoman elämänmuutoksen seuraus yksilön, perheen ja koko yhteisön 
elämässä. Tätä olemme nähneet tapahtuvan myös Latviassa.  
 
Diakoniatyö kehittyy Latviassa 
 
Latviassa diakoniatyön kehittyminen on ollut 
viime aikojen suurimpia kehityskohteita. 
Olemme saaneet vuokrattua työn keskeiseltä 
paikalta Valmieran kaupungista hyvän 
varastotilan, johon olemme saaneet jo hyvin 
kuljetettua ruoka- ja vaateavustusta. Korona-
ajan rajoitusten haastaessa toimintaa, olemme 
kuitenkin saaneet järjestettyä Varsinaisen 
diakonisen avustustyön toteuttaakin 
yhteistyökumppanimme Valmieran 
helluntaiseurakunta. 
 
Seurakunnan keskellä palvelee myös aktiivisia romanijäseniä, jotka ovat työmme kantavia 
voimia. Yhdessä muiden seurakuntalaisten kanssa he toteuttavat diakoniatyötä sekä ovat 
mukana myös muussa seurakuntatoiminnassa. Seurakunnan pastori Maris ja hänen 
vaimonsa Inesse kantavat myös sydämellään näkyä tavoittaa romaneita ja se on avannut 
tietä monille romaneille seurakunnan yhteyteen. He ovat rohkeasti menneet koteihin 
tapaamaan romaneita ja he ovat lähestyneet hienosti köyhyydessä ja monella tavalla 



syrjässä eläviä romaneita. Edelleenkin tie sydämiin, käy ystävyyden ja luottamuksen 
kautta! 
 
Korona-aika on haastanut toimintaa 
 
Korona-ajan vaikutukset ja varsinkin kokoontumisen rajoitukset ovat haastaneet monella 
tavalla työn toteuttamista Latviassa. Latviassa on ollut voimassa ajoittain hyvinkin 
voimakkaat rajoitukset, joilla on rajoitettu jopa ihmisten ulkona liikkumista tai kaupassa 
käyntiä ja myös seurakunnat ovat ajoittain joutuneet sulkemaan ovensa. Vaikka fyysistä 
kanssakäymistä on rajoitettu, on työ kuitenkin löytänyt uusia uomia. Korona-ajan alkaessa 
myös paikallinen romaniväestö löysi internetin kautta mahdollisuuksia kokoontua etänä ja 
he ovatkin jo parin vuoden ajan usean kerran viikossa säännöllisesti kokoontuneet Sanan 
ja rukouksen äärelle. Tämän kautta he ovat tavoittaneet hyvin toisensa ja yhteys on 
toiminut, vaikka fyysinen kokoontuminen onkin ollut ajoittain mahdotonta.  
 
Korona-ajan jälkeen 
 
Nyt kuitenkin alkaa koronarajoitukset poistumaan myös Latviasta ja myös tässä työssä 
uskallamme katsoa jo toiveikkaina uutta aikaa kohden. Yhteistyöseurakuntien ja 
paikallisten työntekijöiden kanssa olemme jo suunnitelleet erilaisten tilaisuuksien ja 
tapahtumien toteuttamista, joista nyt ensimmäisenä on tulossa pääsiäisaktio, jonka kautta 
viikon aikana toteutamme kotilähetystyötä, katutyötä sekä seurakuntatilaisuuksia eri 
puolilla Pohjois-Latviaa. Kevään tapahtumien jälkeen onkin vuorossa kesäaktiot, joiden 
aikana tullaan toteuttamaan normaalin työmme lisäksi esimerkiksi erilaisia leiri- ja 
evankelioimistapahtumia. Alkusyksystä taas järjestämme lasten kanssa työtä tekeville 
Fidan lapsityön koulutuksen sekä suunnittelemme laajempaa diakoniatyön ohjelmaa. 
 
Näiden erilaisten tapahtumien lisäksi tiimimme tulee tekemään säännöllisiä 
lähetysmatkoja, joiden aikana toteutamme yhdessä paikallisten tahojen kanssa perheiden 
parissa tehtävää perhetyötä, diakoniatyötä sekä avustamme seurakuntien 
kokoustoiminnassa.  
 
Katse eteenpäin! 
 
Pohjois-Latviassa on tehty säännöllistä työtä jo vuosien ajan ja työ on kantanut hyvää 
hedelmää. Alueen romaneita on evankelioitu ja johdettu paikalliseen seurakuntayhteyteen. 
Tämän lisäksi heitä on pyritty ottamaan mukaan tavoittavaan työhön ja näin he ovat itse 
päässeet tekemään ja omistamaan näkyä alueen romaniväestön tavoittamisesta. 
Olemmekin jo hiljalleen siirtäneet entistä enemmän vastuuta työstä paikallisille tekijöille ja 
näin siirtyneet enemmän tekijöistä, rinnalla oleviksi työntekijöiksi ja mahdollistajiksi. Näin 
näemme terveen ja hyvän kehityksen johtavat siihen, että tällä alueella koittaisi jatkossa se 
aika, jolloin olemme ns. tarpeettomia ja paikalliset pystyvät kantamaan työstä kaikella 
tavalla vastuun itse. 
 
Nyt olemmekin tiiminä jo alkaneet rukoilemaan, että olisiko Jumalalla suunnitelmia 
laajentaa työaluettamme. Olemme kuulleet uutisia ja avunpyyntöjäkin hieman 
keskemmältä Latviaa ja ajatuksemme on alkaa rukoillen katsoa, olisiko meidän aika 
mennä myös uusille alueille, joissa tavoittavaa työtä ei ole juurikaan tehty.  
Näkynämme on jatkaa tietenkin työtä yhdessä paikallisten työntekijöiden kanssa ja lähteä 
yhdessä heidän kanssaan tavoittamaan ihmisiä myös uusilta alueilta. Näin tapahtuisi 



luonteva työn jatkuvuus, jolloin paikalliset myös saavat mallin tehdä tavoittavaa työtä myös 
oman alueen ulkopuolelle.  
 
Tämän kaiken näemme työn kehityksenä, mutta edelleen on vielä paljon myös tarpeita ja 
työtä Pohjois-Latvian alueella. Suurimpana rukoushaastena koemme Eestin ja Latvian 
rajakaupungin Valgan, jossa asuu suuri romaniväestö ja heidän parissaan on myös suuria 
ongelmia päihteiden ja rikollisuuden takia. Heitä on pyritty tavoittamaan ja luotukin hyviä 
suhteita ja joitain on tullut uskoonkin, mutta vielä ei paikallisen seurakunnan keskelle ole 
löytänyt tietään kovinkaan moni romani ja rukouksemme onkin, että heitä tulisi uskoon ja 
seurakunnan yhteyteen ja näin evankeliumin saisi tuoda todellista valoa, tuon monissa 
ongelmissa elävän väestönryhmän keskelle. Työkenttä Valgassa on haastavaa ja tuntuu, 
että resurssit ovat siihen nähden rajalliset, mutta uskomme, että sielläkin kylvetty siemen 
tulee kantamaan hyvää hedelmää. 
 
Ajankohtaisia rukousaiheita:  
 

• Pääsiäisaktion onnistumisen puolesta 

• Toimintakeskuksen hankinta Pohjois-Latvian alueelle (löytyisi oikea kohde) 

• Paikallisten työntekijöiden puolesta 

• Paikallisten yhteistyöseurakuntien puolesta 
 

 
 
 

Tehdään yhdessä hyvää ja vaikuttavaa työtä, 
 

Latvia-tiimi 


