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1. Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä 

Pro gradu -tutkielmassani tutkin Suomen Pakilan ja Viron Torman välistä 

ystävyysseurakuntatoimintaa. Pakila on esikaupunkialue Helsingissä, Torma 

maalaiskunta Virossa Jõgevamaalla. Pakilan seurakunta kuuluu Suomen 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon (myöhemmin myös pelkkä Suomen kirkko) ja 

Torman seurakunta Viron evankelis-luterilaiseen kirkkoon (myöhemmin myös 

pelkkä Viron kirkko). 

Pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on selvittää Pakilan ja Torman 

seurakuntien välisen ystävyysseurakuntatoiminnan historiaa vuosilta 1989–2014. 

Aluksi selvitän Pakilan seurakunnan ja Torman Marian seurakunnan
1
 

(myöhemmin myös pelkkä Torman seurakunta) välisen yhteyden muodostumista 

ja ystävyystoiminnan alkuvuosia. Selvitän tutkielmassani myös, ketkä ovat 

vaikuttaneet Pakilassa ja Tormassa eniten ystävyysseurakuntatoiminnan 

jatkumiseen sen kunakin ajanjaksona. Pakilan Tormaystävät -yhdistys perustettiin 

1990-luvn alussa tekemään Pakilan seurakunnan Tormaan kohdistuvaa 

ystävyysseurakuntatyötä. Pakilan Tormaystävät ry (myöhemmin myös pelkkä 

Tormaystävät) ei ole Pakilan seurakunnan toimintamuoto, mutta yhdistys toimii 

erittäin tiiviissä yhteistyössä seurakunnan kanssa, ja Pakilan seurakunnan 

Tormaan kohdistuva ystävyysseurakuntatyö hoidetaan nykyään lähes kokonaan 

Pakilan Tormaystävien kautta. Tutkielmassani esittelen aluksi Pakilan 

seurakunnan Tormaan kohdistuvaa toimintaa, mutta Tormaystävien 

perustamisesta eteenpäin keskityn Tormaystävien toimintaan. 

Tormaystävien toiminta on nyt jatkunut yli kaksikymmentä vuotta. 

Toimintamuodot ovat vuosien aikana muuttuneet paljon myös Viron talouden ja 

Torman ihmisten elämäntilanteiden muuttuessa. Tutkin pro gradu -tutkielmassani 

ystävyystoiminnan muotojen kehittymistä ja sitä, kuinka esimerkiksi 

taloudellisten olosuhteiden kehittyminen sekä Suomessa että Virossa on 

vaikuttanut ystävyystoiminnan muotoihin. Pohdin tutkielmassani myös Torman ja 

Pakilan seurakuntien välisen ystävyystoiminnan luonnetta. Suomesta Viroon 

kohdistuvassa toiminnassa on ollut Kirkon Ulkomaanavun Euroopan 

koordinaattori Aarno Lahtisen mukaan havaittavissa eriarvoisuutta kun kumpikin 

osapuoli on pyrkinyt toimimaan kohteliaasti. Suomessa ystävyystoimintaan 

                                                 
1
 Seurakunnan nimi on EELK Torma Maarja kogudus, jonka tekijä on nykyisen kirkkoherra Mehis  

Pupartin luvalla kääntänyt Torman Marian seurakunnaksi. 
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osallistuneet ovat suhtautuneet Viroon pikkuveljenä, jolle kelpaa kaikki 

mahdollinen apu ja Virossa tämä apu on kohteliaisuudesta otettu vastaan, vaikka 

sille ei olisi tarvettakaan.
2
 Pyrin pro gradu -tutkielmassani selvittämään, oliko 

Pakilan ja Torman seurakuntien välisessä toiminnassa havaittavissa samoja 

piirteitä. Ilmiötä on hankala todistaa, mutta pyrin tutkimaan siihen viittaavia 

asioita. 

Olen jakanut tutkimukseni ajanjakson, vuodet 1989–2013, kolmeen osioon. 

Nämä jaksot rajaavat pro gradu -tutkielmani pääluvut. Jako kolmeen osioon 

perustuu ystävyysseurakuntatoiminnan luonteen muuttumiseen vuosien kuluessa. 

Esittelen ystävyysseurakuntatoiminnan muotoja ajanjaksojen sisällä teemoittain, 

jotta toimintamuotojen kehittyminen ilmenee selkeämmin. Päälukujaotteluni 

etenee siis kronologisesti, mutta alaluvut päälukujen sisällä ovat teemoittain. 

Pro gradu -tutkielmani lähteet sijaitsevat fyysisesti kolmessa eri paikassa. 

Lähteitä ei ole arkistoitu, eikä niillä siis ole kansionimikkeitä. Tästä syystä 

tutkimukseni lähdeluettelo on asiakirjoittain, eikä nimikkeiden mukaan. Olen 

myös tutkimusta varten muodostanut itselleni oman arkiston (Oona Huttusen 

arkisto), jossa sijaitsevat ne lähteet, jotka nähtävästi ovat muuten vain Pakilan 

Tormaystävien puheenjohtaja Pauli Matikaisen tietokoneella. 

Päälähteinä tutkimuksessani käytän Pakilan Tormaystävien 

toimintakertomuksia, jäsentiedotteita ja hallituksen kokousten pöytäkirjoja. 

Lähdeaineistoni on varsin monipuolista, yllä olevien lähteiden lisäksi käytän myös 

joitain lehtiartikkeleja, kokouspöytäkirjoja, sopimuksia, kirjeenvaihtoa ja 

haastatteluja. Aineisto sijaitsee pääosin Pakilan Tormaystävissä pitkään 

toimineiden Pauli ja Taru Matikaisen autotallissa kahdessa sinisessä 

muovilaatikossa. Lähteinäni Torman seurakunnan historiaan ja Tormassa 

tapahtuneisiin ystävyysseurakuntatyön toimintamuotoihin liittyen käytän myös 

Torman seurakunnan vuosikertomuksia. Ne sijaitsevat Torman seurakunnan 

arkistossa, jossa on lisäksi joitakin kirjeitä, lahjakirjoja ja sähköpostiviestejä. 

Arkisto sijaitsee Torman seurakunnan pappilassa. Myöskään Torman seurakunnan 

arkistoa ei ole järjestelty. 

Haasteellista erityisesti Torman seurakunnan lähteiden käytössä on se, että 

1980- ja 1990-lukujen vaihteen asiakirjoissa tietoja ja esimerkiksi tapahtuneiden 

asioiden ajankohtia muutettiin tietoisesti, sillä seurakuntien toiminta oli 

Neuvostoliiton aikaan tarkkaan säädeltyä ja valvottua, eikä kaikesta Viron 

                                                 
2
 Lahtinen 2008. 
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seurakunnissa tapahtuneesta voinut kirjoittaa edes seurakunnan omiin 

asiakirjoihin. Monesti tuon ajanjakson vironkielisiä ja suomenkielisiä asiakirjoja 

verrattaessa huomaa päivämäärien ja muiden yksityiskohtien poikkeavan 

toisistaan siten, että vironkieliset asiakirjat antavat toiminnasta merkittävästi 

Neuvostoliittoon soveltuvamman kuvan kuin suomenkieliset. 

Ystävyysseurakuntatoiminta, esimerkiksi uskonnollisen kirjallisuuden Viroon 

toimittaminen, ei ole aina ollut täysin Neuvostoliiton lainsäädännön mukaista. 

Näistä asioista vironkielisissä lähteissä on joko vaiettu tai kerrottu tapahtunutta 

muunnellen. Myöhempinä vuosina, jälleenitsenäistyneessä Virossa, esimerkiksi 

seurakuntien vuosikertomusten kirjoittaminen on ollut huomattavasti vapaampaa. 

Tuolloin jotkin aiempina vuosina vuosikertomuksiin kirjoittamatta jätetyt 

tapahtumat on merkitty tapahtuneeksi jonakin myöhempänä vuonna (esimerkiksi 

vuonna 1989 alkanut yhteistyö kirjattu alkaneeksi vuonna 1992), jotta 

tapahtumien kulku olisi looginen. Osa Neuvostoliiton aikaisista lähteistä on myös 

tietoisesti hävitetty Viron jälleenitsenäistyessä, eikä joistakin sen ajan 

tapahtumista ole jäljellä kuin enää suullista tietoa. Mahdollinen vaihtoehto olisi 

käyttää ainoastaan suomenkielisiä lähteitä ja jättää esimerkiksi Torman 

seurakunnan vuosikertomukset tutkimusajankohdan ensimmäisiltä vuosilta 

huomioimatta. Niissä, kuten myös suullisessa materiaalissa, kuitenkin on paljon 

sellaista tietoa, jota esimerkiksi Tormaystävien asiakirjoissa ei ole, joten päädyin 

käyttämään myös joiltakin osin virheellisesti kirjattua tietoa, arvioiden sitä 

kriittisesti. Ajalliset epäkohdat olen pyrkinyt tarkistamaan muista lähteistä tai tuon 

ajankohdan toimijoilta itseltään. 

Toinen lähteiden käytössä huomaamani haaste on se, että toiminnan kielinä 

ovat olleet suomi ja viro, ja vain pieni osa toimijoista on osannut sujuvasti 

kumpaakin kieltä. Asiakirjoissa on siis ollut virheellisyyksiä kielimuurin vuoksi. 

Pienimmät erot ovat olleet nimien kirjoitusasussa, esimerkiksi Torman 

seurakunnan kirkkoherra Peeter Karma on suomeksi kirjattu Peteriksi ja kanttori 

Kersti Matson Kerstiniksi. Torman pappilaa nimitetään lähteissä yleisesti 

pastoraatiksi (vrt. viron kielen sana pastoraat), mutta samalla myös vironkielisissä 

lähteissä Pakilasta on muutaman kerran tullut Pagila. Pakilan Tormaystävien 

asiakirjoissa käytetään Virosta lähes aina nimeä Eesti. Haastattelemieni 

kirjallisten lähteiden kirjoittajien mukaan taustalla ei kuitenkaan ole esimerkiksi 

Neuvostoliitto-vastaisuutta tai muuta aatteellista ajatusta, eikä tarkempaa 

pohdintaa Eesti -nimen käytöstä ole syytä tehdä. Noudatan pro gradu -
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tutkielmassani Viron presidentti Lennart Meren linjaa ja käytän Suomen 

eteläisestä naapurimaasta Kotimaisten kielten keskuksen ohjeistuksen mukaisesti 

nimeä Viro.
3
 Lainatessani lähteitä olen pyrkinyt korjaamaan niissä olevat 

kaikenlaiset kielelliset virheellisyydet mahdollisimman hyväksi suomeksi. 

Historioitsija Olavi Latikka on teoksessaan Suomalais-virolaisia 

yhteistyömuotoja Viron maakunnissa tutkinut kattavasti suomalaista Viroon 

kohdistuvaa ystävyysseurakuntatoimintaa. Vertaan pro gradu -tutkielmassani 

Pakilan Tormaystävien toimintaa Latikan laatimaan esittelyyn yleisimmistä 

suomalais-virolaisen seurakuntayhteistyön muodoista. Teoksessaan Latikka 

mainitsee esimerkeissään myös Pakilan Tormaystävät kertoessaan seurakunnissa 

nimetyistä ystävä- tai talkooryhmistä, muttei esittele Pakilan ja Torman välistä 

toimintaa sen enempää.
4
 Filosofian tohtori Tapani Harviainen on kirjoittanut Lauri 

Iisakkilan muistokirjaan Jos miestä missä tarvitaan. Lauri Iisakkilan elämä ja työ 

artikkelin Pakilan ja Torman välisestä seurakuntayhteistyöstä. Artikkelissa 

kuvataan seurakuntayhteistyötä erityisesti Lauri Iisakkilan toiminnan osalta. 

Harviaisen artikkelin aihe on täysin sama kuin pro gradu -tutkielmassani, mutta 

artikkeli on suppea ja siinä käsitellään teemaa ainoastaan vuoteen 2006 asti.
5
 

Harviaisen artikkelissa ei artikkelikokoelman tyylin mukaisesti käsitellä Pakilan 

Tormaystäviin liittyvää lähdeaineistoa kuin hyvin yleiskatsauksen tapaisesti, joten 

aihetta on mielekästä tutkia lisää. 

1.2. Evankelis-luterilainen kirkko Neuvosto-Virossa 

Kristinusko tuli Viroon vuosien 1215 ja 1227 välillä, aluksi eteläiseen Viroon ja 

lopulta Saarenmaalle.
6
 Ruotsin vallan aikana, vuonna 1686, säädetyn karoliinisen 

kirkkolain mukaan luterilainen kirkko oli valtionkirkko myös Viron alueella. 

Venäjän keisarikunnan aikaan ortodoksisesta kirkosta tuli valtionkirkko, mutta 

evankelis-luterilaisella kirkolla oli muun muassa Viron alueella erikoisasema, 

joka kiinnitettiin vuoden 1832 kirkkolailla.
7
 Ennen toista maailmansotaa Viron 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 78 prosenttia maan väestöstä.
8
 Helsingin 

yliopiston kirkkohistorian professori Jouko Talosen sanoin Viron kirkko oli 

                                                 
3
 ”Minun, Lennart Meren mielestä suomalaisten eteläiset naapurit ovat virolaisia, he asuvat 

maassa, jonka nimi on suomeksi Viro.” Meri 1998. 
4
 Latikka 2012, 181. 

5
 Harviainen 2006. 

6
 Kala 1998, 68–69. 

7
 Liiman 2002, 10. 

8
 Talonen 2010, 128. 



6 

tuolloin Baltian maiden ja koko itäisen Euroopan alueen ”luterilaisuuden 

linnake”.
9
 

Lokakuun 1917 vallankumouksessa uskontokielteinen asenne sai keskeisen 

aseman uuden neuvostovaltion piirissä. Asenne perustui naturalistiseen 

elämänkatsomukseen, jonka mukaan todellista oli vain aistein havaittavat asiat. 

Kaikki näiden asioiden ulkopuolelle jäävä, erityisesti uskonto, oli harhaa. 

Uskonnollisuuden nähtiin johtavan väärentyneeseen todellisuuskäsitykseen, jossa 

haaveet, luulot ja uskomukset estivät keskittymisen todelliseen elämään.  Vuonna 

1918 säädetyissä laeissa erotettiin kirkko sekä valtiosta että koulusta, kiellettiin 

kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen verotus, jäsenmaksujen kerääminen sekä 

omaisuuden hallinta ja asetettiin uusia määräyksiä seurakuntien muodoille.
10

 

Viron itsenäistyessä vuonna 1919 uskonnon asemaa alettiin jälleen 

vapauttaa. Vuonna 1923 järjestettiin uskonnonopetusta koskeva kansanäänestys, 

jonka tuloksen perusteella koulujen opetusohjelmaan otettiin jälleen 

uskonnonopetus valtion kustannuksella. Opetuksen järjestäminen oli pakollista 

kouluille, mutta siihen osallistuminen oli vapaaehtoista.
11

 Viron päätyessä jälleen 

osaksi Neuvostoliittoa 1940, Neuvostoliiton uskontolainsäädäntö tuli jälleen 

osaksi Viron lakeja. Jumalanpalveluksia ja muuta kirkollista toimintaa sai 

järjestää ainoastaan ”kulttirakennuksissa” (kultushoonetes), ainoa poikkeus oli 

hautajaiset.
12

  Uskonnolliset yhteisöt eivät saaneet järjestää enää lääkintähuoltoa 

tai pienryhmätoimintaa, perustaa kirjastoja, leikkikenttiä tai sairaaloita. 

Uskonnonharjoituksen vapaus Neuvostoliitossa tarkoitti käytännössä 

kulttitoimitusten vapautta ja uskonnollisesta elämästä tuli yhteiskunnan 

ulkopuolista toimintaa.
13

 

Neuvostoliitossa papistoa ja muita kirkollisia toimihenkilöitä koskivat myös 

erityissäädökset, joiden mukaan heille eivät kuuluneet yleiset kansalaisoikeudet.
14

 

He joutuivat maksamaan korkeampia veroja ja muita valtiollisia maksuja kuin 

muut. Vaikeat koulutusolosuhteet ja yleisten kansalaisoikeuksien puute eivät 

houkutelleet opiskelemaan papiksi.
15

 Merkittävä osa papistoa, mukaan lukien 

Viron evankelis-luterilaisen kirkon johto, joko vangittiin, karkotettiin tai pakeni 

                                                 
9
 Talonen 2010, 135. 

10
 Murtorinne 2010, 12–14. 

11
 Liiman 2002, 13. 

12
 Altnurme 1998, 222. 

13
 Murtorinne 2010, 16. 

14
 Murtorinne 2010, 16. 

15
 Altnurme 1998, 222. 
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maasta.
16

 Tarton yliopiston teologinen tiedekunta suljettiin vuonna 1940 (avattiin 

uudelleen vuonna 1991),
17

 ja vuoteen 1943 mennessä kolmannes Viron 

seurakunnista oli ilman pastoria.
18

  1960-luvusta alkaen on ollut tavallista, että 

yksi pappi huolehtii useasta seurakunnasta, sillä pula papeista on ollut jatkuvaa. 

Uskovaisia ylioppilaita erotettiin korkeakouluista vielä 1980-luvullakin.
19

 

1980-luvun loppuvuosiin asti ainoastaan hyvin sitoutuneet kristityt tai 

toisinajattelijat (erityisesti 1970-luvun lopulta alkaen) kävivät kirkossa.
20

 

Neuvostoliiton viimeisinä vuosina uskonnonvapautta alettiin kuitenkin jälleen 

laajentaa ja kirkot saivat uusia toimintamahdollisuuksia. Kansallistettua 

omaisuutta, kuten kirkkorakennuksia, palautettiin kirkoille, vaikkakin usein 

huonossa kunnossa.
21

 Papit saivat jälleen vierailla kouluissa, vankiloissa ja muissa 

virallisissa instituuteissa, kirkollisten toimitusten määrä lisääntyi voimakkaasti ja 

aiemmissa uskontolaeissa kielletyt työmuodot sallittiin jälleen.
22

 Tuolloin jotkin 

pyhäpäivät merkittiin myös jälleen virolaisiin kalentereihin.
23

 Vuonna 1990 

uskonnollisen toiminnan rajoitteet poistettiin lopullisesti.
24

 Kirkot jäivät kuitenkin 

juridiselta statukseltaan yhdistyksen asemaan, samaan ryhmään 

kansalaisyhdistysten kanssa.
25

 

Kuudes syyskuuta 1991 Neuvostoliitto tunnusti Viron itsenäisyyden ja 

kommunistinen järjestelmä alkoi purkautua.
26

 Kommunismin luhistuessa elintaso 

Virossa, kuten myös muilla Neuvostoliiton entisillä alueilla, romahti ja monien 

väestönosien turvaverkko mureni täysin. Neuvostoaikaisen talousjärjestelmän 

purkautuessa talousvaikeudet jäivät.
27

 Joidenkin tutkijoiden näkemysten 

mukaisesti tällaisissa olosuhteissa uskonnollisuus lisääntyi Virossa näkyvästi, 

erityisesti kommunistisen järjestelmän turvaverkosta riippuvaisina olleilla. 

Uskonnollisuuden nousu oli voimakasta 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa lähes 

kaikissa itäisen Euroopan maissa. Uskonnollisuutta oli mahdollisesti 

Neuvostoliiton aikana salattu ja kommunistisen järjestelmän kaatuessa oma 
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 Zetterberg 2007, 708. 
17

 Lauha 2003, 485. 
18

 Altnurme 1998, 222. 
19

 Zetterberg 2007, 709. 
20

 Altnurme 1998, 230. 
21

 Talonen 2010, 129. 
22

 Talonen 2010, 130. 
23

 Tammer 2012 b, 155. 
24

 Latikka 2012, 146. 
25

 Päiviö 2013, 153. 
26

 Tammer 2012 a, 16. 
27
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uskonnollisuus oli mahdollista tuoda jälleen julki ilman pelkoa seurauksista.
28

 

Uskonnollisuus nähtiin myös osana ”vanhoja hyviä aikoja”, joihin kaipuu ajoi 

ihmisiä kirkon piiriin.
29

 

1990-luvulla uskonnollisina itseään pitävien määrä kasvoi myös Virossa ja 

silloin uskonnollisia oli noin kolmannes väestöstä.
30

 Talouden noustessa 

uskonnolliset kysymykset jäivät kuitenkin toissijaisiksi ja niin kutsuttu 

uskontobuumi kesti Virossa vain alle vuosikymmenen. Kun buumin alkaessa 

vuonna 1987 Neuvosto-Virossa kirkon jäsenmaksun maksoi lähes 50 000, 

aktiivisten jäsenten määrä laski vuoteen 2008 mennessä 22 prosenttia.
31

 Vuonna 

2000 virolaisista 11 prosenttia kertoi osallistuvansa vähintään kerran kuukaudessa 

jumalanpalveluksiin ja 17 prosenttia kertoi rukoilevansa vähintään kerran 

viikossa.
32

 Vuonna 2009 tehdyssä kyselyssä vain puoli prosenttia virolaisista 

nuorista mainitsi heillä olevan jonkin seurakuntayhteyden. Vuonna 2010 Viro oli 

Euroopan uskonnottomin valtio Euroopan komission toimeksiannosta tehdyn 

eurobarometritutkimuksen mukaan.
33

 

1.3. Suomalais-virolainen kirkollinen yhteistyö 

Hyvin monella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnalla on 

ystävyysseurakunta jossakin muussa maassa. Virallisista 

ystävyysseurakuntasuhteista merkittävin osa kohdistuu virolaisiin seurakuntiin, 

seuraavaksi eniten Inkeriin sekä Unkariin ja joitakin yksittäisiä ystävyyssuhteita 

suomalaisilla seurakunnilla on latvialaisten, romanialaisten ja venäläisten 

seurakuntien kanssa.
34

 Suomalais-virolaisten ystävyysseurakuntasuhteiden suuren 

määrän vuoksi ne ovat monissa ystävyysseurakuntatoimintaa käsittelevissä 

artikkeleissa ja kannanotoissa esimerkkitapauksina. Pro gradu -tutkielmani 

teemaan sopien käytän myös itse esimerkkeinä suomalaisten seurakuntien 

ystävyysseurakuntasuhteita virolaisiin seurakuntiin.  

Suomalaisen ystävyysseurakuntatyön perusta on kahdessa kannanotossa; 

Porvoon yhteisessä julkilausumassa ja kirkon ulkoasiain neuvoston 

ystävyysseurakuntatoimintaa varten antamassa yleisohjeessa. Porvoon yhteinen 

julkilausuma on vuonna 1992 valmistunut Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten 

                                                 
28

 Kääriäinen 2010, 47–49. 
29

 Talonen 2010, 130. 
30

 Kääriäinen 2010, 55. 
31

 Talonen 2010, 130–135. 
32

 Kääriäinen 2010, 61–63. 
33

 Talonen 2010, 135. 
34

 Lista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ystävyysseurakunnista s. a. 
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kirkkojen sekä Britannian ja Irlannin anglikaanikirkkojen yhteinen teologinen 

asiakirja. Julkilausumalla kirkot solmivat ehtoollisyhteyden ja läheiset kirkolliset 

yhteydet toisilleen.
35

 Yleisohje ystävyysseurakuntatoimintaa varten on Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon ulkoasiain neuvoston vuonna 2000 kirjaama 

ohjeistus ystävyysseurakuntasuhteista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

seurakuntien ja ”niiden kirkkojen seurakuntien kanssa, joiden kanssa kirkollamme 

on hyväksytty sopimus yhteistyöstä.” Yleisohjeessa määritellään 

ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoitus, sen merkitys kirkolle ja siihen liittyvät 

velvollisuudet seurakunnille.
36

 

Ystävyysseurakuntasuhteita alettiin aluksi solmia henkilötasolla, kun papit 

ja muut seurakuntien toimijat kohtasivat samanhenkisiä ihmisiä ulkomailla ja 

alkoivat toimia yhteistyössä.
37

 Toiminnan kasvaessa toimintaa oli syytä alkaa 

koordinoida Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta. Nykyään 

ystävyysseurakuntatoimintaa hoitaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto, joka on 

kirjannut aiemmassa kappaleessa mainitun yleisohjeen 

ystävyysseurakuntatoimintaa varten.
 
Nykyään uusia ystävyysseurakuntia haetaan 

useimmiten kirkkohallituksen ulkoasiain osaston tai Kirkon ulkomaanavun 

kautta.
38

 

Erilliset ystävyysseurakuntatyön neuvottelupäivät järjestettiin viimeksi 20.–

21.8.2009 Jyväskylässä ja 12.–13.5.2011 Lahdessa. Vuonna 2013 

neuvottelupäivät järjestettiin kansainvälisen työn neuvottelupäivillä 16.–17.5. 

Kuopiossa. Ystävyysseurakuntatyön luonnetta ja sen muutosta on käsitelty 

neuvottelupäivillä kattavasti esitelmissä ja työpajoissa. Jyväskylän 

neuvottelupäivien nimi ”Auttajasta kumppaniksi” kuvaa kaiken 

ystävyysseurakuntatyön luonteen muutosta, mutta erityisesti se sopii Suomen ja 

Viron väliseen ystävyysseurakuntatyöhön. Kummankin toimintamaan kehittyessä 

ystävyystoiminnan tarpeet ja resurssit ovat muuttuneet. 

Ystävyysseurakuntatoimintaa suunnitellessa Suomessa tulee huomioida toiminnan 

kohdemaiden Euroopan Unioniin liittyminen, taloudellisen tilanteen kehittyminen 

ja muut muutokset. 1990-luvulla ystävyysseurakuntatoiminnan kasvaessa nopeasti 

tarvittava apu oli materiaalista, mutta 2000-luvun puolella materiaalinen apu on 

                                                 
35

 Porvoon julistus s. a. 
36

 Kirkon ulkoasiain neuvoston yleisohje ystävyysseurakuntatoimintaa varten. 
37

 Latikka 2013, 160. 
38

 Latikka 2013, 153, 160. 
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usein muutettu rahaan, sillä entisen Neuvostoliiton alueilla tavaraa on saatavilla 

aivan eri tavoin kuin vielä noin parikymmentä vuotta sitten.
39

 

Kirkon ulkomaanavun Euroopan koordinaattori Aarno Lahtinen on 

määritellyt ne asiat, joiden varaan ystävyysseurakuntatyötä rakennetaan. 

Tärkeimpänä ovat yhteinen usko, ystävyyden näkeminen tasavertaisena 

kumppanuutena, erilaisuuden kunnioittaminen ja ystävyysseurakuntatyö koko 

seurakunnan asiana. Lahtisen mukaan ystävyysseurakuntatyössä on kolme 

ulottuvuutta. Hengellinen ulottuvuus, joka näkyy esimerkiksi yhteisenä 

rukouksena ja jumalanpalveluksena, henkinen ulottuvuus, eli ystävyys, ja 

toiminnallinen ulottuvuus, eli muun muassa rippikoulut, nuorisotyö, 

kuorotoiminta ja saarnavierailut.
40

 

Viron jälleenitsenäistyttyä 1990-luvun alussa suomalaiset lähtivät ripeästi 

avustamaan Viron talouden kehittämisessä. Vaikka talous lähtikin nousuun, 

humanitääriseen apuun on ollut merkittävä tarve koko ajan. Tällaista ihmiseltä 

ihmiselle suuntautuvaa apua ovat toteuttaneet Suomessa ystävyysseurakunnat, 

ystävyyskunnat, erilaiset Suomi-Viro -seurat sekä yksityishenkilöt.
41

 

Humanitaarinen avustustoiminta alkoi jo Neuvostoliiton aikana ja seurakuntien 

välinen toiminta silloin, kun Viron evankelis-luterilainen kirkko sai 

mahdollisuudet luoda suhteita muihin kirkkoihin. 

Suomen ja Viron evankelis-luterilaisten kirkkojen papit aloittivat 

yhteistoimintaa 1930 -luvun alkupuoliskolla. Joillakin kirkollisilla järjestöillä ja 

herätysliikkeillä oli ollut yhteyksiä maiden välillä jo 1920-luvulla, erityisesti 

kristillinen ylioppilasliike ja lestadiolaiset olivat olleet aktiivisia yhteydenpidossa, 

mutta valtakirkkojen papiston yhteydet alkoivat vasta myöhemmin. Vuoteen 1930 

Suomen arkkipiispana toiminut Gustaf Johansson suhtautui vastahakoisesti 

ekumeenisiin ja kirkkojen välisiin hankkeisiin, mikä oli esteenä kirkkojen 

väliselle yhteistyölle.
 42

 

Suomen ja Viron pappien keskinäiset pappeinkokoukset alkoivat 1930-

luvun alkupuoliskolla ja niiden puheissa ja esitelmissä käsiteltiin ajankohtaan 

nähden hyvinkin polttavia aiheita, kuten bolshevismin uskonnonvastaista 

propagandaa ja Viron kirkon tuon hetkistä tilaa.
43

 Pappeinkokoukset julistivat 

Viron epävarmasta poliittisesta tilanteesta huolimatta, että Suomen ja Viron 
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 Latikka 2013, 180. 
40
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 Ketola 1992, 61. 
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kirkkojen välillä tulisi harrastaa pappisvaihtoa, kutsua kirkosta toiseen puhujia 

erilaisiin juhliin ja kokouksiin, lisätä epävirallisempia vierailuja, järjestää maiden 

välisiä valtion tukemia opintomatkoja teologeille ja seurattava naapurimaan 

kirkollista tilannetta lehdistöstä.
44

 Toinen maailmansota ja Viron siirtyminen 

osaksi Neuvostoliittoa muuttivat kuitenkin suunnitelmat täysin. Suomen ja Viron 

välinen teologinen kanssakäyminen loppui lähes täysin.
45

 

1950-luvun puolivälissä Viron evankelis-luterilainen kirkko aloitti 

intensiivisen yhteydenpidon ulkomaisiin kirkkoihin.
46

  Luterilainen maailmanliitto 

käynnisti jo varhain ohjelman, jolla Neuvostoliiton alueen kirkoista päästiin 

tutustumaan muihin kirkkoihin, myös Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
47

 

Vuonna 1955 Viron kirkon arkkipiispa Jaan Kiivit teki ensimmäiset 

ulkomaanmatkansa, jotka kohdistuivat Suomeen ja Iso-Britanniaan.
48

 Matkallaan 

Suomeen arkkipiispa Kiivit loi selkeästi yhteyksiä Suomen kirkollisen kentän 

toimijoihin, sillä jo seuraavana vuonna Kotimaa -lehdessä julkaistiin hänen 

pyyntönsä lähettää Viroon teologis-tieteellistä kirjallisuutta. Ainoa mahdollisuus 

kirjojen Viroon toimittamisesta oli osoittaa ne suoraan arkkipiispalle, joka toimitti 

kirjoja eteenpäin muille papeille ja Tallinnan Teologisen instituutin kirjastoon. 

Myös kirjallisuuden lähettämistä suoraan papeille seurakuntiin yritettiin, mutta 

lähetys jäi usein matkalle tai sen vastaanottajalle aiheutui vaikeuksia.
49

 

Viron evankelis-luterilaiselle kirkolle ulkomaankontaktien salliminen oli 

Neuvostoliiton johdon keino näyttää muille valtioille neuvostoliittolaista 

uskonnonvapautta ja saada tietoa toimijoista Neuvostoliiton ulkopuolella.
50

 

Kirkkojen toimijat eivät saaneet politikoida, mutta Neuvostoliiton kirkkojen 

edustajat olivat velvoitettuja toimimaan valtionjohdolta tulleiden komentojen 

mukaisesti. Aarno Lahtisen mukaan Viron evankelis-luterilaisen kirkon 

päästäminen mukaan kansainväliseen kirkkotoimintaan oli Neuvostohallituksen 

keino ajaa sumeilematta omia päämääriään.
51

 

KGB valvoi matkoja Neuvostoliiton ulkopuolelle hyvin tiukasti ja kaikkien 

matkustajien tuli tehdä selvitys matkastaan.
52

 Viron evankelis-luterilaisen kirkon 
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arkkipiispa onnistui valvonnasta huolimatta luomaan tiiviitä suhteita esimerkiksi 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimijoihin. Dosentti Riho Saardin mukaan 

nämä suhteet ovat olleet merkittävä tekijä siinä, että Suomesta alettiin lähettää 

Viroon uskonnollista kirjallisuutta.
53

 On huomattava, että vaikka neuvostohallitus 

salli kirkon ulkomaansuhteiden luomisen omien etujensa vuoksi, siitä seurasi 

paljon hyvää. Viron evankelis-luterilainen kirkko pääsi esimerkiksi jo 1960-luvun 

alussa liittymään Kirkkojen maailmanneuvoston ja Luterilaisen maailmanliiton 

jäseneksi.
54

 

Neuvostoliiton aikana humanitaarisen avun toimittaminen Suomesta oli 

haastavaa jo matkustuskäytäntöjen vuoksi. KGB:n näkökulmasta kaikki Viron 

asioista kiinnostuneet olivat vaarallisia.
55

 Ulkomaiset turistit saivat aluksi käydä 

ainoastaan Tallinnassa ja majoittua ainoastaan Viru- tai Tallinn -hotelleissa.
56

 

Helsingin ja Tallinnan välillä alkoi vuonna 1980 liikennöidä laiva Georg Ots, jolla 

Suomesta Viroon matkustettiin.
57

 Laivassa myös yövyttiin, eikä matkatavaroita 

viety maihin. Kirjalliseen ilmaisuun vaadittava materiaali oli Virossa hankalasti 

saatavissa ja aluksi Suomesta vietiinkin konekirjoitus-, läpilyönti- ja hiilipaperia 

sekä kirjallisuutta.
58

 Paperitavaran kuljetus aloitettiin juuri läpilyönti- ja 

hiilipaperista, sillä ne olivat Neuvostoajan Virossa ainoa keino tekstien 

monistamiseen ja juuri niiden avulla Viron raamatunkäännöskomitea ja 

virsikirjakomitea toimivat tuohon aikaan.
59

 Suomen Viro-yhdistysten liitto ry:n 

puheenjohtajana toiminut Harri Raitis on kertonut maihin viemänsä kirjallisuuden 

johtaneen hänet ruumiintarkastukseen, jossa tullimies kysyi, onko hän 

uskovainen. Vastatessaan myöntävästi kirjat sai viedä maihin ilman niiden 

tulliselvitykseen merkitsemistä.
60

 Myös uskonnollisen kirjallisuuden salakuljetus 

Suomesta ja Ruotsista Viroon oli ilmeisen yleistä, sillä Viron kommunistisen 

puolueen keskuskomitea raportoi tammikuussa 1983, että turisteilta oli aiempana 

vuonna takavarikoitu uskonnollista kirjallisuutta yli 10 000 kappaletta. 

Kirjallisuudesta pääosa oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hankkimaa, 
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mutta myös Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto lähetti Neuvosto-

Viroon suomalaisia väitöskirjoja.
61

 

 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa perustettiin useita kymmeniä uusia 

Suomi-Viro -seuroja.
62

 Neuvostoliiton hellitettyä kirkkoja koskevia lakeja myös 

Suomen ja Viron seurakunnat alkoivat solmia virallisia 

ystävyysseurakuntasuhteita.
63

 Tuolloin Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

asetti myös Suomen ja Baltia-Inkerin ystävyysseurakuntatyöryhmän, joka järjesti 

suomalaisille seurakunnille ystävyyssuhteita Viroon.
64

 Eri seurakuntien 

toimijoiden välillä oli ollut yhteistyötä jo ennen virallisia 

ystävyysseurakuntasuhteita, joten aiempia ystävyysseurakuntasuhteita alettiin 

virallistaa varsin nopeasti. Vuoden 1990 loppuun mennessä suomalaisia 

ystävyysseurakuntia oli jo yli 30 virolaisella seurakunnalla.
65

 Suomen 

seurakunnilta tuleva humanitaarinen apu oli siihen mennessä kasvanut jo 

merkittäväksi ja perinteisen ruoka- ja tavara-avun lisäksi tarjottiin esimerkiksi 

koulutusapua ja rakennustoimintaa.
66

 Virallisten ystävyysseurakuntasuhteiden 

myötä apu kohdistui määrätymmin tietyiltä seurakunnilta tietyille 

kohdeseurakunnille. 

Viron kirkkojen taloudellinen tilanne on ollut Viron 

uudelleenitsenäistymisen jälkeen erittäin haastava, vaikka ne ovatkin saaneet 

omaisuuttaan takaisin.
67

 Joillekin Viron seurakunnille omaisuuden palauttaminen 

toikin uuden taloudellisen haasteen, sillä esimerkiksi kirkkorakennukset olivat 

pääsääntöisesti niiden palauttamisen jälkeen hyvin huonossa kunnossa ja niiden 

kunnostaminen nähtiin seurakuntien tehtäväksi. Vuonna 2008 120 virolaista 

seurakuntaa sai tukea ulkomaisilta ystävyysseurakunniltaan.
68

 Tukea Viroon 

annettiin Suomesta yhteensä 850 000 euron edestä.
69

 Käytännössä jokaisella 

Viron seurakunnalla oli joku tukijaseurakunta tai -yhdistys Suomessa.
70

 

Ystävyysseurakuntatoiminnan ohella myös Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon ulkomaanapu on toteuttanut monipuolista avustustyötä Viron 
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seurakuntiin.
71

 Uskonnonopetuksen tullessa jälleen sallituksi 

jälleenitsenäistyneessä Virossa 1990-luvun alussa oppikirjoja 

uskonnonopetukseen oli saatava nopeasti. Neuvostoliiton sensuuriviranomaiset 

olivat pyrkineet poistamaan kaiken uskonnollisen ja teologisen painetun 

kirjallisuuden esimerkiksi antamalla pioneereille
72

 tehtäväksi vanhempien ja 

isovanhempien Raamattujen, virsikirjojen, oppikirjojen ynnä muiden 

uskonnollisten teosten tuhoamisen.
73

 Kirjallista materiaalia uskonnonopetukseen 

ei siis ollut. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyön palvelujärjestö 

Nuorten Keskus ry organisoi keräyksen ”Armasta oma ligimest” (suomeksi 

”Rakasta lähimmäistäsi”), jonka tuloilla tuotettiin nopeasti Ankkuri -

uskonnonopetuskirjat kaikkiin Viron seurakuntiin.
74

 Myös erinäiset kristilliset 

järjestöt ovat avustaneet Viron evankelis-luterilaista kirkkoa ja seurakuntia, 

esimerkiksi Suomen Pipliaseura lahjoitti vuonna 1990 100 000 vironkielistä 

Raamattua,
75

 ja Suomen Kristillinen liitto vironkielisiä Raamattuja ja 

pyhäkoulumateriaalia,
76

 mitkä olivat merkittäviä tekoja uskonnollisuuden 

leviämisessä. 

Viroon suuntautuva ystävyysseuratoiminta on yhdistystoiminnalle 

harvinaisesti kasvanut koko ajan 1980-luvulta lähtien.
77

 Tulevaisuuden haasteena 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkomaanavussa ja seurakuntien 

ystävyysseurakuntatoiminnassa on toiminnan jatkuvuuden takaaminen. Jouko 

Talonen on nostanut esiin kysymyksen siitä, miten virolaiset kirkot selviävät kun 

pitkällisen ja kattavan avustamisen jälkeen tukijat alkavat vetäytyä hiljalleen pois 

ja avustetulle kirkolle jää taloudellisia ongelmia.
78

 Mikäli Suomesta saatu 

taloudellinen tuki on tehnyt jotkin virolaiset seurakunnat riippuvaisiksi siitä, tulee 

tuen antajan kantaa vastuu avustettujen seurakuntien selviytymisestä. 

1.4. Torman Marian seurakunta 

Torman kunta sijaitsee maaseudulla itäisessä Virossa, noin kymmenen kilometrin 

päässä Peipsi -järveltä, joka muodostaa rajan Viron ja Venäjän välille. Torman 

talous on aikanaan lähtenyt kehittymään sen läpi kulkeneen Riika-Pietari -
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postitien ansiosta.
79

 Liitteenä olevaan Viron karttaan on väritetty mustalla Torman 

kunta. (liite 1) Liikennereitit ovat kuitenkin historian saatossa muuttuneet ja 

Torma on jäänyt pääreiteiltä syrjään.
80

 Tormassa pääelinkeino on maatalous ja 

alueella on erityisesti paljon karjataloutta.
81

  Pakilan ja Torman seurakuntien 

yhteistyön alkaessa 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa yhteensä 85 prosenttia 

Torman kunnan toimeentulosta tuli karjataloudesta ja maanviljelystä.
82

 

 Ensimmäiset kristinuskon vaikutteet tulivat Torman alueelle 1220-luvulla ja 

sitä aikaa voidaan pitää Torman seurakunnan ja sen monen lähiseurakunnan 

syntykautena.
83

 Ruotsin vallan ajalla 1600-luvulla Tormassa oli kaksi puukirkkoa. 

Ensimmäinen kirkko rakennettiin vuoden 1643 paikkeilla ja se vahingoittui 

pahasti Ruotsin ja Venäjän välisessä sodassa vuonna 1656. Paikallisen 

kertomuksen mukaan Venäjän sotilaat marssivat kohti Viron eteläisiä osia ja 

nähdessään Torman kirkon tornin he luulivat päätyneensä Tarttoon ja päättivät 

pommittaa merkittävän yliopistokaupungin maan tasalle. Kirkon kerrotaan siis 

vahingoittuneen erehdyksen johdosta ja uusi, myös puinen kirkko rakennettiin 

vuosien 1668–1671 aikana noin 300 askeleen päähän huonossa kunnossa olleesta 

aiemmasta kirkosta.
84

 

 Ajan ja alueella osittain käydyn 21 vuotta kestäneen sodan myötä myös uusi 

kirkko rappeutui, ja 1740-luvulle tultaessa Torman puukirkko oli 

katastrofaalisessa kunnossa. Uuden kirkon rakentamisesta aloitettiin keskustelu 

vuonna 1742, jolloin projektia ei kuitenkaan aloitettu alueen taloutta haitanneiden 

eläin- ja viljasairauksien vuoksi. Kirkko hajosi entisestään, kunnes vuoteen 1753 

tultaessa koko kirkon pelättiin romahtavan.
85

 Tarve uuden kirkon rakentamiselle 

oli selvä, mutta tilanne ei edennyt paikallisten kartanonomistajien kiistellessä 

kirkon patruunojen kanssa siitä, tulisiko vanhan kirkon tilalle rakentaa uusi puinen 

kirkko, vai kestävämpi, mutta merkittävästi puista kirkkoa kalliimmaksi tuleva 

kivikirkko.
86

 

 Ratkaisu kiistaan kirkon rakentamisesta tuli yllättävältä taholta. 1700-luvun 

alun sota oli tehnyt alueesta Venäjän vallan alaista ja Venäjän keisarinna Katariina 

II teki heinäkuussa 1764 vierailun alueilleen Viroon ja Liivinmaalle. 
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Matkatessaan kohti Tarttoa Torman ohi keisarinna pysähtyi lähellä olevan Ninasin 

kylän postiasemalla. Siellä hän tapasi Torman seurakunnan kirkkoherra Johann 

Georg Eisen von Schwarzenbergin, jolta hän kysyi: ”Kenelle kuuluu se ruma, 

vanha kirkko, jonka näin reitilläni?”. Kuullessaan kirkon olevan kirkkoherran oma 

kirkko keisarinna kehotti Liivinmaan kenraalikuvernööriä nopeuttamaan uuden 

kivikirkon rakentamista.
87

 

 Keisarinnan kehotus tarkoitti käytännössä käskyä, ja kivikirkon 

rakentaminen aloitettiin jo seuraavana vuonna.
88

 Torman Neitsyt Marian kirkko 

(Torma Neitsi Maarja Kirik) vihittiin käyttöön 15.8.1767.
89

 

 Vuonna 2012 virolaisen elokuvaperinteen satavuotisjuhlassa vuosisadan 

merkittävimmäksi elokuvaksi (sajandi film) valittiin Arvo Kruusementin elokuva 

”Kevade” (suomeksi Kevät).
90

 Yksi elokuvan tunnetuimmista kohtauksista 

sijoittuu Torman Neitsyt Marian kirkon torniin, ja vaikka kirkkoa ei muuten 

elokuvassa näytetäkään, näkymä Torman kirkon tornin ikkunasta sisään ja kohti 

kirkonkelloa on lukuisille virolaisille tuttu.
91

 

Torman seurakunnassa on toiminut sen historian aikana lukuisia pappeja, 

joiden työvuosien määrä, työn näkyvyys sekä julkisuus ovat vaihdelleet valtavasti. 

Käytän pro gradu -tutkielmassani kaikista Torman seurakunnassa paimenroolissa 

työskennelleestä tai työskentelevästä ihmisestä nimitystä pappi. Myöhempien 

lukujen alussa esittelen tarkemmin eri henkilöiden koulutusta ja 

ammattinimikkeitä, ja kuten selviää, heistä kaikki eivät olleet edes teologian 

maistereita. Puhuessani yleisesti Torman seurakunnan paimenista, on helpompi 

käyttää kaikista nimikettä ”pappi” lähtemättä erottelemaan kirkkoherroja, 

kirkkoherrojen viransijaisia, pappeja, diakoneja tai teologian ylioppilaita. 

Suomenkieliset lähteeni käyttävät termejä kirkkoherra, kirkkoherra vt ja pappi 

varsin sekaisin, vironkieliset termejä õpetaja
92

, kirikuõpetaja
93

 tai 

hooldajaõpetaja
94

. 
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2. Pakilan ja Torman ystävyystoiminnan alkuvuodet 
1989–1991 

2.1. Ystävyysseurakuntatoiminnan aloittajat 

Pakilan ja Torman seurakuntien ystävyystoiminnan alun kannalta merkittävimmät 

henkilöt olivat Peeter Karma ja Pentti Kivimäki. Pakilan seurakunnan kirkkoherra 

Pentti Kivimäki aloitti seurakuntayhteistyötä Suomen puolelta.
95

 Torman 

seurakunnan puolelta ystävyystoimintaa aloittamassa oli Torman seurakunnan 

kirkkoherra Peeter Karma, joka toimi Torman seurakunnan kirkkoherrana vuosina 

1989–1994.
96

 Pakilan ja Torman kirkkoherrojen kohtaamisesta kerron lisää 

myöhemmin. 

Pakilan ja Torman seurakuntien välisen ystävyystoiminnan aloittamista 

järjesti Torman seurakunnan puolesta pääosin Peeter Karma, mutta Pakilassa 

merkittäviä toimijoita oli muitakin. Ystävyyssuhteiden muodostuttua Pakilan 

seurakuntaan perustettiin työryhmä, jossa Pakilan ja Torman seurakuntien 

ystävyystoiminnan muotoja alettiin muodostaa. Työryhmän perustajat ja 

aktiivijäsenet olivat kirkkoherra Pentti Kivimäen lisäksi kauppaneuvos Lauri 

Iisakkila ja Suomen elintarvikeviraston johtaja Kalevi Salminen. Pakilan ja 

Torman välisen ystävyysseurakuntatoiminnan ensimmäisten toimintamuotojen 

valinnassa merkittävä osa oli Pakilan seurakunnassa toiminnasta vastuun 

ottaneiden henkilöiden kiinnostuksenkohteilla. Kirkkoherra Pentti Kivimäki piti 

huolta erityisesti toiminnan hengellisestä ulottuvuudesta ja Lauri Iisakkila sekä 

Kalevi Salminen aloittivat ystävyystoimintaa sellaiselta alalta, jossa heillä oli 

asiantuntemusta ja henkilösuhteita koulutuksensa ja työnsä ansiosta. 

2.2. Ystävyyssuhteiden muotoutuminen 

Viron evankelis-luterilaisen kirkon Torman Marian seurakunnan kirkkoherra 

Peeter Karma ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Pakilan seurakunnan 

kirkkoherra Pentti Kivimäki tutustuivat 1980-luvun lopulla Suomen pappisliiton 

järjestämässä tapahtumassa. Pappisliiton tuolloinen toiminnanjohtaja, rovasti 

Osmo Setälä pyrki auttamaan Viron evankelis-luterilaista kirkkoa teologien 

koulutuksen järjestämisessä ja samaa asiaa Viron puolella ajoi Torman 

kirkkoherra Peeter Karma. Karma osallistui Suomessa pappien tapaamiseen ja 

Osmo Setälä, jonka mielestä Karma ja Pentti Kivimäki olivat luonteiltaan hyvin 
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samanlaisia, tutustutti miehet toisiinsa.
97

 Peeter Karma osasi hyvin suomea ja 

kertoi Pentti Kivimäelle paljon Viron senhetkisestä tilanteesta, mikä innoitti 

Kivimäkeä muodostamaan suhteita Pakilan ja Torman seurakuntien välille.
98

 

Pakilan seurakunnassa oli jo aiemmin tutustuttu Viron kirkon tilanteeseen ja 

etsitty konkreettisia keinoja yhteistoimintaan virolaisten kanssa. Peeter Karman 

seurakunta sijaitsi Tormassa, jossa ihmisillä ja karjalla oli suuria ongelmia 

elannon suhteen. Pakilan seurakunnassa koettiin, että Torma voisi olla sellainen 

paikka, jonka kanssa yhteistyön tekemisestä saisivat paljon irti sekä Pakilan että 

Torman seurakunnat. Pentti Kivimäki kuvasi haastattelussaan, että tavoitteena oli 

sellainen seurakuntayhteistyö, jossa Pakilan seurakunta ei ”tulekaan vain 

auttamaan, vaan tässä on molemminpuolista hommaa.”
99

 Vaikuttaa siis siltä, että 

Pakilan seurakunnan toimijat toivoivat erityisesti, ettei minkäänlaisia isoveli-

pikkuveli -asemia syntyisi seurakunnille. Tämä näkyy siitä, että he etsivät 

ystävyysseurakunnakseen juuri sellaista seurakuntaa, jonka kanssa voisi olla 

vastavuoroisessa ystävyyssuhteessa. 

Kivimäki kutsui Peeter Karman kylään Pakilan seurakuntaan vielä vuonna 

1989 ja yhteistyöstä alettiin keskustella.
100

 Torman seurakunnan jäsenmäärä oli 

tuohon aikaan kovassa kasvussa, vuodesta 1989 vuoteen 1990 seurakunnan 

jäsenten määrä nousi 403:stä 500:een.
101

 Seurakunnan jäsenmäärä suhteessa 

alueen asukkaisiin vastasi koko tutkimusajanjakson ajan Torman seurakunnassa 

varsin hyvin muita Viron maalaisseurakuntien jäsenmääriä.
102

 

Maaliskuussa 1990 Pakilan seurakunnan aikuistyön toimikunta päätti 

aloittaa ystävyysseurakuntahankkeen Torman seurakunnan kanssa.
103

 Huhtikuun 

lopussa Pakilan seurakunnan kirkkoherra Pentti Kivimäki sopi Torman 

seurakunnan edustajien kanssa ystävyyssuhteiden muodostamisesta.
104

 Jo vuoden 

1990 lokakuussa Pakilan seurakunnasta Tormaan vieraili kaksi seuruetta. 

Lokakuun alussa Pakilan seurakunnan johtohenkilöitä lähti neuvottelemaan 

Torman seurakunta-aktiivien, kunnan talousjohtajien ja maaherran kanssa. 

Loppukuusta Tormaan matkusti vielä toinen seurue Pentti Kivimäen johdolla. 

Ryhmä sopi Torman seurakunnan edustajien kanssa ystävyysseurakuntatoiminnan 
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käytännön toimintamuodoista. Torman ja Pakilan edustajat päättivät alkaa 

järjestää lasten- ja nuortenleirejä yhdessä, Torman seurakunnasta ehdotettiin 

Pakilan seurakunnan työntekijöille lomamahdollisuuksia Tormassa ja Pakilan 

seurakunnan edustajat päättivät alkaa avustaa kirkon ja pappilan remonttia 

mahdollisuuksien mukaan.
105

 

Vuonna 1990 Pakilan seurakunnan pastorit Lasse Halme, Pentti Kivimäki ja 

Taru Matikainen saarnasivat Torman kirkossa aina vieraillessaan seurakunnassa. 

Saarnavierailut kohdistuivat Pakilan seurakunnasta Tormaan tehtyihin 

vierailuihin, esimerkiksi Lasse Halme saarnasi Tormassa pidetyn Pakilan ja 

Torman yhteisen lastenleirin päätösjumalanpalveluksessa, Taru Matikainen 

pakilalaisten vieraillessa Tormassa heinäkuun loppupuoliskolla ja Pentti Kivimäki 

Pakilan seurakunnan johtohenkilöiden vieraillessa Tormassa lokakuussa 1990. 

Peeter Karma saarnasi samana vuonna kahdesti Suomessa Pakilan kirkossa.
106

 

2.3. Pakilan seurakunnan Torma-työryhmä 

Ystävyyssuhteiden muodostuttua Pakilan kirkkoherra Pentti Kivimäen ja Torman 

kirkkoherra Peeter Karman välille toimintaa seurakuntien välillä alettiin järjestää 

hyvin pian. Pakilaan perustettiin Torma-työryhmä, joka vastasi 

ystävyysseurakuntatoiminnasta Pakilan ja Torman välillä. Torma-työryhmä oli 

yksi Pakilan seurakunnan toimintaryhmistä, samalla tavalla kuin esimerkiksi 

seurakunnan kuorot. Torma-työryhmästä puhuttaessa toimijana on Pakilan 

seurakunta, myöhemmin esiteltävästä Pakilan Tormaystävät -yhdistyksestä 

puhuttaessa yhdistyksen toimijat. Torma-työryhmän toiminta oli siis Pakilan 

seurakunnan ja Torman seurakunnan välistä ystävyysseurakuntatyötä, jonka 

Pakilan seurakunta käytännössä siirsi Pakilan Tormaystävät -yhdistykselle, kun se 

perustettiin. 

Pakilan seurakunnan Torma-työryhmä alkoi heti aluksi selvittää, millaista 

yhteistyötä Pakilan ja Torman välillä voisi olla lähiaikoina. Työryhmän jäsenet 

Kemiran tehtävissä pitkään työskennellyt Lauri Iisakkila ja Suomen 

Elintarvikeviraston johtaja Kalevi Salminen matkustivat Tormaan helmikuussa 

1991 ja määrittelivät silloin mahdollisiksi yhteistyömuodoiksi virolaisille 

Suomessa annettavan koulutuksen, lomapalveluiden markkinoinnin avaamisen ja 

koneiden sekä laitteiden lahjoittamisen Tormaan. Tormassa toimi tuolloin vielä 
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sovhoosi
107

, jonka siemenperunakeskuksen ja lihanjalostamon työntekijöille 

suunniteltiin oman alan koulutusta. Lisäksi ”sovhoosin alayksikön vastuullisille” 

harkittiin johto- ja suunnittelukoulutuksen antamista. Torman sovhoosi rakensi 

parhaillaan lomamajaa, jota oli mahdollista alkaa markkinoimaan. Kolmas 

mahdollisuus, koneiden sekä laitteiden lahjoittaminen, liittyi myös Tormassa 

toimivaan sovhoosiin ja siihen, että maatalous oli merkittävä osa Torman 

taloutta.
108

 

Vaikka ensimmäiset Pakilan seurakunnan Torma-työryhmän 

yhteistyösuunnitelmat liittyivätkin kunnan maatalousyhtymiin ja 

sovhoositoimijoihin, myös perinteisempää seurakuntayhteistyötä alettiin heti 

tehdä. Toukokuussa 1991 kirkkoherra Pentti Kivimäki, Pakilan seurakunnan 

kanttori Veikko Asp, Kotimaa-lehden toimittaja Heikki Tervonen ja kuusi Pakilan 

seurakunnan kuorolaista matkustivat Tormaan seurakuntamatkalle.
109

 Matkalla 

kuorolaiset lauloivat ja Kivimäki saarnasi Torman kirkossa äitienpäivän 

jumalanpalveluksessa.
110

 Myös Torman seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön 

tukemisen tapoja alettiin pohtia.
111

 

Ystävyystoiminnan muotoina oli jo heti toiminnan alkaessa joitakin 

perinteisestä ystävyysseurakuntatoiminnasta poikkeavia toimintamuotoja. 

Ystävyys oli myös henkisen tuen antamista. Esimerkiksi Neuvostoliiton 

viimeisinä kuukausina Pakilan seurakunnasta tuettiin henkisesti Torman kunnan 

heikon taloustilanteen ratkaisuyritystä. Vuoden 1991 alkupuoliskolla Torman 

seurakunnan taloudellinen tilanne oli erittäin heikko, eikä alueen asukkailla ollut 

enää varaa ruokkia itseään saati karjaansa. Torman seurakunnan kirkkoherra 

Peeter Karma lähetti Pakilan seurakunnan kirkkoherra Pentti Kivimäen tuella 

yhdessä Torman pitäjän asukkaiden kanssa Moskovaan Neuvostoliiton 

johtohenkilöstölle kirjeen, jossa he pyysivät, että Tormassa ei perittäisi veroja 

vuoteen tai kahteen. Torman alueen välit Neuvostoliiton johtoon olivat hyvät, ja 

Moskovasta tulikin jo kuukauden kuluttua tieto, ettei Torman alueella kerätä 

veroja ainakaan vuoteen.
112

 Viro itsenäistyi jo ennen tuon vuoden päättymistä, 

mutta Neuvostoliiton loppuajat olivat Tormalle verojenmaksusta välttymisen 

ansiosta hieman helpommat. 
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Torma-työryhmä tuli Torman seurakunnan tukemisen suhteen siihen 

tulokseen, että ystävyysseurakuntatyötä tulisi lähteä tekemään entistä 

konkreettisemmin keinoin. Työryhmä päätti, että Tormaan alettaisiin perustaa 

lihanjalostustehdasta yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja Torman seurakunnan 

kanssa, sillä paikallistalous riippui hyvin paljon lihataloudesta, mutta 

paikkakunnalla ei ollut jatkojalostusmahdollisuuksia ja kunnassa tuotetusta lihasta 

tienattiin varsin vähän.
113

 Olemalla mukana lihanjalostustehtaan perustamisessa 

Torman seurakunta pystyi työllistämään paikallisia ihmisiä tehtaalle ja sieltä 

tulevien tulojen avulla myös seurakunnan työntekijöiksi. Seurakunta pystyi myös 

näyttämään olevansa mukana ihmisten päivittäisessä elämässä ja kiinnostunut 

auttamaan kunnan väestöä hankalassa taloustilanteessa.
114

 Tehtaassa osallisena 

toimiminen ja siten yhtiötoiminnassa mukana oleminen ei kuitenkaan ollut 

sallittua Pakilan seurakunnalle, jonka toimintamuoto Torma-työryhmä oli, joten 

työryhmän toimijat perustivat pian Pakilan Tormaystävät -yhdistyksen, jolle 

lihanjalostuslaitoksen perustaminen oli mahdollista. 

2.4. Yhteistyön aloitus lapsista ja nuorista 

Seurakuntayhteistyötä Pakilan ja Torman seurakuntien välillä on ylläpidetty 

yhteistyön alusta asti lapsi- ja nuorisotoiminnan kautta. Pyhäkoulutoiminta on 

ollut koko tutkimusajanjakson ajan erittäin aktiivinen työmuoto Torman 

seurakunnassa ja lapsi- ja nuorisotyö on siten ollut luonteva yhteistyön muoto. 

Pakilan seurakunnan Torma-työryhmä pyrki aloittamaan yhteistyötä lapsista siksi, 

että työryhmän jäsenet uskoivat lasten pystyvän luomaan helposti yhteyksiä 

kielimuurista huolimatta. Tavoitteena oli näiden muodostuneiden yhteyksien 

leviäminen lapsista luontevasti heidän perheisiinsä ja muihin aikuisiin.
115

 

 Ensimmäinen lapsityön yhteistyöprojekti järjestettiin jo ennen Pakilan 

Tormaystävien perustamista. Heinäkuussa 1990 yhdeksän lasta ja kolme Pakilan 

seurakunnan työntekijää matkusti Pakilasta Tormaan lasten kesäleirille. Yhteensä 

lapsia leirillä oli 24 ja viikon mittaisen leirin päätteeksi järjestettiin lasten 

kastepäivä (laste ristimispüha).
116

 Seuraavana vuonna yhteinen lastenleiri 

järjestettiin puolestaan Helsingissä ja sinne osallistui 15 lasta Torman 
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seurakunnasta.
117

 Lastenleiri järjestettiin Itä-Pakilan seurakuntakodilla ja senkin 

pituus oli yksi viikko.
118

 Kumpikin leireistä onnistui, vaikka ulkomaanmatkoja 

varten joutuikin Neuvostoliiton aikana tekemään vielä eritysjärjestelyjä, ja palaute 

oli positiivista.
119

 Näiden leirien jälkeen leiritoiminta keskeytyi kuitenkin melkein 

kymmeneksi vuodeksi. 

Seurakuntayhteistyön kautta myös Torman alkeiskoulu ja Metsolan koulu 

Pakilassa aloittivat ystävyystoiminnan. Torman koululaiset pääsivät Pakilan 

Torma-työryhmän avustuksella muun muassa vierailemaan Pakilassa 

ystävyyskoulussaan joulukuussa 1991.
120

  

2.5 Pakilan Tormaystävät ry:n perustaminen ja 
toimintaperiaatteet 

Pakilan seurakunnan Torma-työryhmässä toimineet Pentti Kivimäki, Kalevi 

Salminen ja Osmo Savola allekirjoittivat Helsingissä 17.3.1991 perustamiskirjan 

Pakilan Tormaystävät -nimiselle yhdistykselle.
121

 Pakilan Tormaystävät -

yhdistyksen pohjalla oli Pakilan seurakunnan Torma-työryhmä,
122

 mutta 

yhdistyksen perustaminen oli tarpeen, kun Pakilan ja Torman seurakuntien 

väliseen ystävyysseurakuntatyöhön alettiin kerätä rahaa seurakuntien ulkopuolelta 

ja toiminnan kirjanpito oli syytä järjestää virallisemmin.
123

 Seurakunta ei voinut 

olla vastaanottamassa maa- ja metsätalousministeriöltä Torma -yhteistyöhön 

saatua 265 000 markan avustusta, joten Torma-työryhmässä vaikuttaneet 

Kivimäki, Salminen ja Savola perustivat Pakila-Torma -yhteistyötä varten Pakilan 

Tormaystävät -yhdistyksen.
124

 Pakilan Tormaystävien ensimmäisen 

toimintavuoden toimintakertomuksen mukaisesti ”yhdistyksen perustaminen 

mahdollisti yhteistyön laajenemisen myös sellaisille alueille, joita suomalais-

eestiläisessä seurakuntayhteistyössä harvemmin esiintyy”.
125

 

Pakilan Tormaystävien perustajina, ensimmäisinä jäseninä ja sääntöjen 

hyväksyjinä toimivat Pentti Kivimäki, Kalevi Salminen ja Osmo Savola.
126

 

Pakilan Tormaystävien johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen 

perustamiskokouksessa Kalevi Salminen. Lauri Iisakkilasta tuli varapuheenjohtaja 
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ja Heikki Palaskarista ja Pentti Kivimäestä johtokunnan varsinaiset jäsenet. 

Yhdistyksen johtokunnan varajäseniksi valittiin Olli Aulio, Tapani Harviainen, 

Pauli Matikainen ja Osmo Savola.
127

 

Pakilan Tormaystävät ry:lle muodostettiin myös hallitus. Tormaystävien 

säännöt kertovat hallituksesta seuraavaa: 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksan vuosikokouksessa valittua 

jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jäsenistä puolet on 

vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on paikalla. Hallitus kokoontuu 

puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on annettava, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
128

 

 

Tormaystävien hallituksen kahdeksanjäseninen kokoonpano on vaihdellut paljon 

yhdistyksen toiminnan aikana. Luettelo hallituksessa toimineista henkilöistä on 

liitteenä. (liite 2) 

Pakilan Tormaystävien sääntöjen toisessa pykälässä määriteltiin yhdistyksen 

tarkoitukseksi ”tukea Viron Torman seurakunnan ja sen eri työmuotojen toimintaa 

sekä luoda ja ylläpitää suomalais-virolaista yhteistyötä ja kanssakäymistä Pakilan 

seudulla ja Virossa Torman alueella asuvien kesken”.
129

 Toiminnan tavoitteet 

olivat siis selkeät, mutta yhdistyksen keinoja tavoitteiden saavuttamiseen ei 

määritelty. Näkemys siitä, että seurakunnat tukisivat tasavertaisesti toisiaan, kuten 

toimintaa aloittaessa oli tavoitteena, muuttui yhdistyksen säännöissä Pakilasta 

Tormaan kohdistetuksi tueksi, mikä asetti Pakilan seurakunnan toimijat 

”isoveljen” asemaan suhteessa Torman seurakuntaan. 

Pakilan Tormaystävien toiminta alkoi heti, mutta oikeusministeriölle 

hakemus yhdistyksen rekisteröinnistä jätettiin vasta 21.4.1992, kun yhdistyksen 

toimintaan oli tullut mukaan muitakin henkilöitä.
130

 Pentti Kivimäki pyysi 

oikeusministeriötä kiirehtimään rekisteröinnin kanssa,
131

 mutta Pakilan 

Tormaystävät ry saatiin yhdistysrekisteriin vasta 11.2.1994.
132

 Ennen yhdistyksen 

virallista rekisteröintiä Pakilan Tormaystävät -nimen perässä ei saanut käyttää 

rekisteröityyn yhdistykseen viittaavaa ry -päätettä, ja joissakin asiakirjoissa 

nimenä oli tällä ajanjaksolla ”Pakilan Tormaystävät”
 133

 ja joissakin ”Pakilan 

seurakunnan Torma-työryhmä”.
134
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Vaikka Pakilan Tormaystävät on itsenäinen yhdistys, eikä Pakilan 

seurakunnan toimintaryhmä, kuten yhdistystä edeltänyt Pakilan seurakunnan 

Torma-työryhmä oli, Tormaystävien yhteydet Pakilan seurakuntaan olivat erittäin 

tiiviit. Pakilan Tormaystäviä perustettaessa yhteydet muodostuivat kiinteiksi 

yhden perustajajäsenen ollessa Pakilan seurakunnan kirkkoherra Pentti Kivimäki. 

Aluksi läheistä yhteyttä pyrittiin vahvistamaan lisäksi myös sillä, että Pakilan 

seurakuntaneuvosto nimesi puolet Tormaystävien hallituksen jäsenistä.
135

 

Tutkimusajanjakson viimeisinä vuosina Pakilan seurakuntaneuvosto ei enää 

nimennyt Tormaystävien hallitukseen jäseniä, mutta monena vuonna hallituksen 

jäseninä oli seurakuntaneuvoston jäseniä, esimerkiksi Timo Kylliäinen vuonna 

2008.
136

 Myös Pakilan seurakunnan kirkkoherrana Pentti Kivimäen jälkeen 

toiminut Leo Norja osallistui Tormaystävien toimintaan Pakilan seurakunnan 

yhdyshenkilönä monen vuoden ajan.
137

 Tutkimusajankohdan viimeisinä vuosina 

seurakunnan yhdyshenkilö Tormaystävien toiminnassa vaihteli lähes joka 

vuosi.
138

 

Pakilan Tormaystävien kaikki hallituskokoonpanot pitivät kokouksia 

säännöllisesti Tormaystävien ja Torman seurakunnan asioihin liittyen. 

Ensimmäisinä toimintavuosina, vuosina 1992 ja 1993, hallitus kokoontui 11 ja 13 

kertaa.
139

 Hallitus kokoontui useimmiten vuonna 1996, jolloin kokouksia oli 15 

kappaletta.
140

 2000-luvulla Pakilan Tormaystävien hallitusten kokousten määrä 

vähentyi vuosi vuodelta. Vuonna 2001 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa,
141

 

vuonna 2008–2010 viidestä kuuteen kertaa vuodessa.
142

 Vuonna 2013 kokouksia 

järjestettiin jälleen 11 kappaletta, joista kolme pidettiin sähköpostin 

välityksellä.
143

 Hallituksen kokousten lisäksi Tormaystävät on pitänyt vuosittain 

maaliskuussa yhdistyksen vuosikokouksen.
144

 Lähes kaikki Pakilan 

Tormaystävien hallituksen kokoukset sekä vuosikokoukset pidettiin vuodesta 

1991 huhtikuuhun 2001 Pakilan kirkolla. Keväällä 2001 Pakilan kirkossa alkoi 

kahden vuoden mittainen remontti, joten kokoukset siirtyivät Paloheinän 
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kirkkoon.
145

 Remontin päätyttyä Pakilan Tormaystävien kokoontumispaikaksi tuli 

jälleen Pakilan kirkko. 

Pakilan Tormaystävät on koko yhdistyksen toiminnan ajan lähettänyt 

jäsenistölleen jäsentiedotteita. Jäsentiedotteissa on käsitelty tulevaa toimintaa, 

kuten jäsenmatkoja ja tavarankeräyksiä, Torman seurakunnan kuulumisia ja 

yhdistyksen tilannetta. Pakilan Tormaystävät alkoi lähettää tiedotteita vuonna 

1996, jolloin jäsentiedotteet lähettiin kaikille yhdistyksen jäsenille postitse. 

Sähköpostin yleistyttyä Tormaystävien jäsenten parissa kirjeet on lähetetty vuosi 

vuodelta suuremmalle osalle jäsenistä sähköisesti.
146

 Jäsentiedotteiden määrä on 

vaihdellut vuosittain. Vuonna 1996 kaikille Tormaystävien jäsenille lähetettiin 

kolme tiedotetta, lisäksi jäsenmatkalle osallistuneille lähetettiin kaksi kirjettä.
147

 

Vuonna 1999 tiedotteita lähetettiin neljä kappaletta,
148

 seuraavana vuonna 

kolme.
149

 Vuonna 2013 tiedotteita lähetettiin kaikista eniten, kuusi kappaletta,
150

 

pienin määrä oli vuonna 2000 lähetetyt kolme tiedotetta.
151
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3. Avustustoimintaa monin tavoin 1992–1999 

3.1. Ystävyysseurakuntatoiminnan osapuolet 1992–1999 

Pakilan ja Torman seurakuntien ystävyystoiminnan vuosina 1992–1999 Tormassa 

toimi kolme pastoria. Koska Torman seurakunnassa oli ainoastaan yksi pappi 

kerrallaan ja hän saattoi olla seurakunnan ainoa työntekijä, pastorilla oli suuri 

merkitys ystävyystoiminnan osuudelle Torman seurakunnan toiminnassa. 

Käsiteltävän ajanjakson alkuvuosina Torman seurakunnassa pastorina toimi vielä 

vuoteen 1994 asti Peeter Karma.
152

 Karman kauden aikana seurakunta kasvoi 

nopeasti ja kirkon rooli nousi merkittäväksi Neuvostoliiton hajoamisen tehdessä 

taloudesta ja virolaisten elämästä monin tavoin epävarmaa.
153

 

 Peeter Karman jälkeen Torman seurakuntaan oli hyvin vaikea saada oma 

pappi. Aluksi seurakunnassa työskenteli Urmas Oras, joka oli Torman 

seurakunnan kirkkoherran viransijainen vuosina 1995–1998. Oras oli varsinaisesti 

Tarttolaisen seurakunnan kirkkoherra, mutta piti jumalanpalvelukset myös 

Torman lähellä sijaitsevan Äksin seurakunnasa.
154

 Torman seurakunnan naiset 

pyysivät häntä työskentelemään myös Torman seurakunnassa ja Oras aloitti 

aiempien töidensä ohella työskentelyn myös osa-aikaisena Torman seurakunnan 

kirkkoherrana. Urmas Oras piti Tormassa viikoittaisen jumalanpalveluksen ja 

työskenteli sen lisäksi seurakunnalla kansliatöissä yhden arkipäivän viikossa.
155

 

Torman seurakuntaan oli tavoitteena saada kokoaikainen, oma kirkkoherra, mutta 

sellaisen saamiseen asti pyrittiin pitämään Urmas Oras kirkkoherran tehtävien 

hoitajana. 

 Tormaan saatiin lopulta vuonna 1998 kokoaikainen työntekijä, kun diakoni 

Ralf Alasoosta tuli Torman seurakunnan kirkkoherra (vs.).
156

 Alasoo opiskeli 

teologiaa ja hänellä oli diakonivihkimys. Virossa oli pulaa papeista ja diakoneilla 

oli oikeus suorittaa kirkollisia toimituksia valvonnan alaisena. Viron kirkon 

konsistori määräsi Urmas Oraksen Ralf Alasoon valvojaksi ja Alasoo sai oikeudet 

kirkollisten toimitusten tekemiseen.
157

 Alasoon toiveena oli hoitaa tehtävää 

yhteistyössä hänen puolisonsa Liina Tuulikin kanssa, mutta käytännössä Alasoon 
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vastuulla olivat papin tehtävät ja Tuulik teki musiikki- ja lapsityötä.
158

 Alasoon 

aika Torman seurakunnan pappina virkisti Torman ja Pakilan seurakuntien välistä 

ystävyysseurakuntatoimintaa, sillä täysipäiväisesti vain yhden seurakunnan 

toiminnasta vastaavana työntekijänä Ralf Alasoolla oli puolisonsa Liina Tuulikin 

kanssa paremmin mahdollisuuksia ja aikaa keskittyä ystävyystoimintaan Pakilan 

seurakunnan kanssa. 

Jo Pakilan ja Torman seurakuntien välisen ystävyystoiminnan alkuvuosina 

Pakilan seurakunta siirsi Tormaan kohdistuvan ystävyysseurakuntatoimintansa 

Pakilan Tormaystävien tehtäväksi. Pakilan seurakunnassa siis esimerkiksi 

kirkkoherra ei ole ollut ystävyysseurakuntatoiminnassa merkittävänä tekijänä 

toisin kuin Tormassa. Pakilan Tormaystävissä puheenjohtajana toimineet henkilöt 

määrittivät kuitenkin jonkin verran yhdistyksen toimintamuotoja omien 

kiinnostuksenkohteidensa ja osaamisensa perusteella. Eli kun Torman 

seurakunnassa kirkkoherra määritti ystävyystoimintaan käytettäviä resursseja ja 

siinä toteutettavia työmuotoja omien mahdollisuuksiensa ja 

kiinnostuksenkohteidensa perusteella, tämä rooli oli Pakilan puolella Pakilan 

Tormaystävien puheenjohtajalla. 

Vuosina 1992–1996 Pakilan Tormaystävien puheenjohtajana toimi Suomen 

elintarvikeviraston johtaja Kalevi Salminen.
159

 Salmiselle oli työnsä kautta 

muotoutunut kontakteja Viron eri maataloustoimijoista ja hänellä oli tietämystä 

erityisesti maataloustoiminnan tukemiseen.
160

 Kalevi Salmisen ammattitaidon voi 

tulkita olleen yksi selkeä syy siihen, että yhdeksi Pakilan Tormaystävien 

ensimmäiseksi toimintamuodoksi valikoitui osallistuminen lihanjalostustehtaan 

perustamiseen. Kalevi Salmisen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin professori 

Tapani Harviainen. Harviaisen tietämys historiasta, kielistä ja kulttuureista 

vaikutti todennäköisesti siihen, että vuonna 1996 Tormaystävät aloitti 

jäsenmatkat, joilla tutustuttiin Viron eri alueisiin ja kulttuuriin.
161

 

Pakilan Tormaystävät toimi yhdistyksenä ystävyysseurakuntasuhteiden 

edistämisen eteen, joten on syytä kertoa jonkin verran yhdistyksen jäsenistöstä ja 

jäsenmäärän kehityksestä vuosien 1992–1999 ajan. Ensimmäiset jäsenet Pakilan 

Tormaystäviin olivat liittyneet yhdistystä perustaessa. Tormaystävien perustajat 

olivat siis loogisesti myös perustajajäseniä. Tormaystävien toimintaan oli kutsuttu 
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mukaan myös kaikki aiemman Torma-työryhmän toimintaan osallistuneet 

henkilöt.
162

 Toimijoita yhdistykseen oli kuitenkin syytä saada vielä lisää, jotta 

Torman seurakunnan tukemiseen saataisiin lisäkäsiä ja -rahoitusta. Tormaystävien 

hallitus päätti syyskuussa 1992 aloittaa jäsenhankintakampanjan. Pakilan alueelle 

oltiin jakamassa ilmaisnumeroa Kotimaa-lehdestä, johon Tormaystävillä oli 

mahdollisuus julkaista tiedote.
163

 Lehteen tuli artikkeli Tormasta ja Torman 

seurakunnan toiminnasta ja lisäliitteeksi tiedote Pakilan Tormaystävien 

jäsenhankinnasta.
164

 Jäsenhankintakampanjan jälkeen vuoden 1992 lopussa 

Tormaystäviin kuului 35 jäsentä.
165

 Liitteenä olevasta kaaviosta näkee Pakilan 

Tormaystävät ry:n jäsenmäärän kehityksen vuodesta 1991 vuoteen 2013. (liite 3) 

Vuonna 1993 Pakilan Tormaystävien jäsenmäärä kasvoi nopeasti, kun 

yhdistyksen jäseniksi nimettiin kaikki Tormaan perustetun lihanjalostuslaitoksen, 

josta lisää myöhemmässä luvussa, osakkeita hankkineet. Jäseninä toimi myös 

muita yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita, kuten Pakilan seurakunnan 

seurakuntaneuvoston jäseniä.
166

 Tormaystäviin kuului yhdistyksen toisena 

toimintavuonna 83 jäsentä, joskin muun muassa yhdistyksen järjestämään 

suomalais-virolaiseen Tormajuhlaan osallistui marraskuun 1993 lopulla jopa noin 

150 Torman asioista kiinnostunutta.
167

 Liitteenä on mainos Tormajuhlasta. (liite 

4) Jäsenmäärä vakiintui muutamaksi vuodeksi noin 80 jäsenen tienoille.
168

 

Vuonna 1996 Tormaystävien jäsenmäärää tarkistettiin ja jäsenmääräksi saatiin 

59.
169

 Ainaisjäsenmaksun heistä oli maksanut neljä henkilöä.
170

 Tästä luvusta 

jäsenmäärä lähti hitaaseen nousuun, seuraavan vuoden päättyessä jäseniä oli 68 ja 

ainaisjäsenmaksun maksaneita heistä seitsemän,
171

 vuonna 1998 jäseniä oli 69 ja 

”ainaisjäseniä” heistä yhdeksän.
172

 

Pakilan Tormaystävät järjesti seuraavan jäsenkampanjansa vuonna 1999. 

Kampanjassa Tormaystävien jäseniä houkuteltiin hankkimaan yhdistykselle uusia 

jäseniä ja houkutteena olivat palkkiot. Parhaalle jäsenhankkijalle oli tiedossa 

matkatoimisto Arean 1000 markan lahjakortti, ja kaikkien jäseniä hankkineiden, 
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lahjoituksia antaneiden ja uusien jäsenten kesken arvottiin risteilylahjakortti. 

Lisäksi Tormaystävät lahjoitti tulevalle jäsenmatkalle maksuttoman osallistumisen 

kaikille yli 20 uutta jäsentä hankkineille.
173

 Jäsenhankinta onnistui ja jäsenmäärä 

nousi 69:sta 92 jäseneen, ainaisjäsenten määrä yhdeksästä kahteentoista.
174

 

 Pakila Tormaystävien toiminnan alkuvuosina yhdistyksen jäseniä olivat 

automaattisesti kaikki TORPAK A/S -yhtiön osakkeita hankkineet. Jäseneksi 

pääsivät lisäksi jäsenmaksun maksamalla myös kaikki Torma -yhteistyöstä 

kiinnostuneet. Vuosina 1994–1997 jäsenmaksujen vaihtoehtoina oli 

vuosijäsenmaksu 50 markkaa, ainaisjäsenmaksu 500 markkaa ja 

kannattajajäsenmaksu 500 markkaa.
175

 Vuonna 1998 vuosijäsenmaksu nousi 80 

markkaan.
176

 

3.2. Torman seurakunnan säätiö 

Aiemmassa luvussa esittelemäni Pakilan Tormaystävät ry perustettiin, koska 

Pakilan seurakunta ei voinut osallistua sellaiseen taloudelliseen toimintaan, jota 

Torma-työryhmän toimijat Pakilassa suunnittelivat. Lihanjalostustehtaan 

perustaminen oli siirtymässä ideasta toteutukseen ja myös Torman seurakunnan 

tahdottiin olevan yksi tehtaan omistajista. Torman seurakunta tahtoi irroittaa 

tehtaan talousasiat seurakunnan taloudenhoidosta, joten Tormaankin perustettiin 

erillinen yhdistys Pakila-Torma -yhteistyötä varten.
177

  Idea toimintaan otettiin siis 

Pakilan seurakunnalta, jossa seurakunnasta irrallisen, mutta tiiviisti seurakunnan 

kanssa toimivan Pakilan Tormaystävien malli toimi hyvin. Torman pappilassa 

pidettiin 2.5.1992 Torman seurakunnan säätiön
178

 (Torma kihelkonna 

hoolekandefond) perustamiskokous. Läsnä oli edustajia Torman ja Pakilan 

seurakunnista, Torman kunnasta, sovhooseista ja kolhooseista sekä 

yksityishenkilöitä.
179

  Nämä paikallaolijat olivat myös Torman seurakunnan 

säätiön perustajajäsenet. Pakilan Tormaystävät toi Tormaan aktiivisesti 

humanitaarista apua Torman seurakunnan säätiön kautta ja kehitti Torman 

seurakunnan diakoniatyötä säätiön kautta. 
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Torman seurakunnan säätiöstä kerrotaan säätiön säännöissä näin: 

Torman seurakunnan hoitosäätiö (jatkossa Säätiö) on Viron evankelis-luterilaisen kirkon 

Torman seurakunnan vapaaehtoinen organisaatio, jonka tavoitteena on kristillisen etiikan 

mukaan edistää hoitotyötä Torman kunnan ja historiallisen Torman seurakunnan alueen 

ihmisten hyväksi.
180

 

 

Säätiön tehtävänä oli tukea Torman alueella tukea tarvitsevia ja kohdistaa säätiölle 

annettua humanitaarista apua heille. Lisäksi säätiön tavoitteena oli tukea uusien 

työpaikkojen luomista Torman alueelle. Torman seurakunnan säätiö myös antoi 

rahoitusta ja stipendejä alueen toimijoille.
181

 Torman seurakunnan säätiön 

tavoitteena oli perustaa vuoden 1993 aikana Tormaan diakoniakeskus, jossa 

aiottiin järjestää muun muassa pienpiirityötä kriisitilanteisiin joutuneille 

tormalaisille.
182

 

Pakilan Tormaystävät oli yksi Torman seurakunnan säätiön jäsenistä 

makkaratehtaan perustamista varten. Tormaystävien oli myös helpompi kohdistaa 

avustukset erilliselle yhdistykselle, joka sitten jakoi avustusta yksityishenkilöille. 

Ensimmäinen avustuskuorma Torman seurakunnan säätiölle vietiin jo jouluna 

1992. Kuormaan kerättiin pääosin vaatteita ja elintarvikkeita Pakilasta, ja 

tuloksena oli runsas tukipaketti Torman alueen ihmisille.
183

 Tormaan Pakilasta 

viedystä humanitaarisesta avusta kerron tarkemmin myöhemmässä luvussa 

”Humanitaarinen avustustoiminta”. Tormaystävät toimitti apua Tormaan aluksi 

säätiön kautta, mutta avuntuontia järjestettiin jonkin verran ajallisesti limittäin 

säätiölle ja suoraan seurakunnalle, joten humanitaarisesta avusta on selkeämpi 

kertoa yhteisesti, ei erotellen säätiölle ja suoraan seurakunnalle tullutta apua. 

Monissa Viron seurakunnissa ulkomailta tulevaa vaateapua tehostettiin 

perustamalla seurakunnalle kirpputori vaatteiden myyntiin. Apua tarvitsevat 

ihmiset saivat ostettua vaatteita pienellä rahalla ja seurakunnan diakoniatyötä 

voitiin laajentaa kirpputorilta saatavilla rahoilla. Vaateavusta saatiin siis kehitettyä 

muunkinlaisia avustustyömuotoja, joita pelkkä vaatteiden jakaminen ei olisi 

mahdollistanut.
184

 Esimerkin mukaisesti myös Torman seurakunnan säätiö perusti 

Tormassa sijaitsevaan myymälärakennukseen kirpputorin, jossa myytiin Pakilasta 
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tuotuja vaatteita.
185

  Osa tuoduista vaatteista lahjoitettiin edelleen niitä eniten 

tarvitseville tai jaettiin päiväkodissa, mutta vuosien ajan suuri osa pakilalaisten 

lahjoittamista vaatteista myytiin kirpputorilla.
186

 Pakilan Tormaystävät avusti 

kirpputoritoiminnan alkaessa Torman seurakuntaa osa-aikaisen diakonissan 

palkkaamisessa säätiön kautta tehtävään diakoniatyöhön.
187

 Tormaystävät lahjoitti 

vuonna 1993 myös Lada Combi -henkilöauton Torman seurakunnan säätiön 

omistukseen Torman seurakunnan kirkkoherra Peeter Karman käytettäväksi.
188

 

Kuten luvun alussa kerrottiin, yksi Torman seurakunnan säätiön 

perustamiseen johtaneista syistä oli yhtiötoiminnan aloittaminen Tormaan. 

Pakilan ja Torman seurakunnista kumpikaan ei voinut seurakuntana aloittaa 

yhtiötoimintaa, joten Pakilan seurakuntaan perustettiin Pakilan Tormaystävät ja 

Torman seurakuntaan Torman seurakunnan säätiö. Torman kuntaan perustettavan 

lihanjalostustehtaan rahoitustuki järjestettiin Pakilan Tormaystävien ja Torman 

seurakunnan säätiön kautta. Lihanjalostustehtaan rakennusta aloitettaessa Torman 

seurakunnan säätiö, edustajanaan Pakilan Tormaystävien silloinen puheenjohtaja 

Kalevi Salminen, myönsi tehtaalle luottoa 303 000 Viron kruunua. 

Luottosopimuksen sääntöinä oli summan maksaminen takaisin säätiölle 1667 

kruunun maksuerissä ilman minkäänlaista korkoa. Takaisinmaksun viimeiseksi 

eräpäiväksi määriteltiin 30.9.2011. Takaisinmaksun osalta summien suuruutta ja 

suoritusaikoja saatettiin kuitenkin täsmentää sopimuksen osapuolien yhteisellä 

sopimisella.
189

 Luottosopimuksessa määritellyn lainan lisäksi lihanjalostustehdas 

TORPAK A/S sai käyttöönsä kuorma-auton Torman seurakunnan säätiön 

avustuksella. Pakilan Tormaystävät lahjoitti omistamansa kuorma-auton tehtaalle 

sillä ehdolla, että TORPAK A/S maksoi autosta 40 000 Viron kruunua Torman 

seurakunnan säätiölle. Kuukausittain autosta tuli maksaa 1200 kruunun maksuerä, 

jolla saataisiin maksettua yhden seurakunnan työntekijän palkka.
190

 

Torman seurakunnan säätiön toiminnan jatkamisen kannattamisesta 

neuvoteltiin tammikuussa 1999. Toimintaa päätettiin vielä jatkaa, vaikka säätiön 

pääasiallinen tehtävä lihanjalostustoimintaan liittyen olikin muuttunut. Säätiö 

päätettiin rekisteröidä ja sen tehtäviksi määriteltiin kaikki ne diakoniatyöhön 
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liittyvät asiat, joita seurakunta ei syystä tai toisesta voinut tehdä.
191

 Pakilan 

Tormaystävät jättäytyi Torman seurakunnan säätiön toiminnasta pois toukokuussa 

1999, sillä Tormaystävien ei nähty tarpeelliseksi puuttua enää säätiön asioihin. 

Torman seurakunta ja kunta toimivat hyvässä yhteistyössä säätiön kautta, Torman 

kunta lupasi vuonna 1999 lahjoittaa seurakunnalle 20 000 kruunua ja tormalaisten 

omaa itsenäistä toimintaa haluttiin rohkaista.
192

 Torman seurakunnan säätiön 

toiminta loppui vähitellen Tormaystävien avustuksella perustetun 

lihanjalostustehdas TORPAK A/S:n toiminnan loppuessa. Säätiö jatkoi vielä 

kirpputoritoimintaa, kunnes vuonna 2011 Torman seurakunta siirtyi jakamaan 

lahjoitustavaroita yhteistyössä humanitaarista avustustyötä tekevän Peipsi Pärl -

yhdistyksen kanssa.
193

 

3.3. Humanitaarinen avustustoiminta 

Humanitaarinen avustustoiminta oli olennainen osa Pakilan Tormaystävien 

toimintaa koko tutkimusajanjakson ajan. Tormaystävien aloittaessa toimintaansa 

1990-luvun alussa erityisesti Viron maaseudulla kärsittiin Neuvostoliiton 

talousvaikeuksista, jotka periytyivät myös jälleenitsenäistyneelle Virolle.
194

 

Elintasoerot kasvoivat Virossa nopeasti ja merkittävästi. Ekologisen kestävyyden 

asiantuntija Laura Järvinen on jakanut Viron väestön menestyjiin ja 

huonompiosaisiin ja tätä jakoa Viron tasaveromalli korosti entisestään. Menestyjiä 

olivat nuoret yritteliäät kaupunkilaiset, huonompiosaisia erityisesti maaseudulla 

asuvat eläkeläiset ja vanhukset.
 195

  Tormalaisista suuri osa kuului 

huonompiosaisten joukkoon, ja vaikka Viron talous kasvoikin 1990-luvulla 

nopeasti, ero hyvä- ja huono-osaisten välillä oli näkyvä. Pakilan Tormaystävät 

pyrki työllistämään väestöä Tormassa TORPAK A/S -yhtiön avulla nostaakseen 

alueen taloutta ja tukemaan seurakuntaa hengellisesti esimerkiksi avustamalla 

pappien palkkauksessa, mutta Tormassa oli suuri tarve myös välittömästi ihmisten 

elämään saatavalle konkreettiselle tuelle. Tätä Tormaystävät lähti toteuttamaan 

saadakseen tormalaisten elämän perusedellytykset kuntoon. 

Aluksi humanitaarista avustustoimintaa järjestettiin Tormaan Torman 

seurakunnan säätiön kautta. Säätiöstä kerroin tarkemmin aiemmassa luvussa. 

Tormaan Pakilasta lahjoitettuja tavaroita alettiin vuodesta 1993 alkaen toimittaa 
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Torman seurakunnan säätiölle säännöllisesti joitakin kertoja vuodessa. 

Esimerkiksi vuonna 1993 Pakilan Tormaystävät vei Suomesta Tormaan tavaraa 

yhdeksän kertaa. Tormaan vietiin pääosin tehdaskoneita ja -laitteita tulevaa 

lihanjalostustehdasta varten, mutta lähes jokaisella vientikerralla myös säätiölle 

lahjoitettuja vaatteita ja taloustavaroita. Määrät olivat välillä suuriakin, mistä 

kertoo se, että vuoden 1993 yhdeksästä tavaranvientikerrasta neljä tehtiin kuorma-

autolla.
196

 

Tehokkaasti alkanut avustustoiminta katkesi vuoden 1995 lopulla. 

Pakilalaiset lahjoittivat yhä tavaraa Tormaan vietäväksi, ja sinne vietiin vuoden 

aikana joitakin kuormia, mutta loppusyksystä Torman seurakunnassa ei 

hetkellisesti ollut yhtään vakituista työntekijää, mikä johti diakoniatoiminnan 

vähenemiseen merkittävästi. Kirpputoritoiminta oli lopetettu eikä seurakunnassa 

ollut ketään huolehtimassa lahjoitetuista tavaroista. Tormaystävät päätti ohjata 

jatkossa Pakilan seurakunnan vaate- ja tavaralahjoitukset Inkeriin ja 

Petroskoihin.
197

 Pakilan seurakunnan tiloissa oli vielä runsaasti juuri Tormaan 

lahjoitettua tavaraa ja ne päätettiin vielä viedä sinne. Vastuu näiden tavaroiden 

edelleen toimittamisesta annettiin Torman kunnanjohtajalle.
198

 Tormaystävien 

tavoitteena oli ollut pitää Torman seurakunta humanitaarisen avun jakajana, sillä 

silloin tormalaiset muodostaisivat ja ylläpitäisivät suhdetta seurakuntaan. Tämän 

tavan kuitenkin katketessa oli silti tärkeää jatkaa avustustyötä edes Torman 

kunnan työntekijöiden kautta, vaikka seurakunta ei olisikaan niin aktiivisesti siinä 

läsnä, sillä tormalaiset tarvitsivat humanitaarista apua.
199

  

Tormalaisten avustamista tahdottiin tavaroiden viennin loputtua 1990-luvun 

puolivälissä kuitenkin jatkaa jollakin tavalla, joten vuonna 1996 Pakilan 

Tormaystävät järjesti rahankeräyksen Torman seurakuntalaisten hyväksi. 

Tormaystävien avaaman ”Torman diakoniatyön tilin” sisältö kohdennettiin 

suoraan Torman seurakunnan vähäosaisille.
200

 Keräyksen tuotolla hankittiin 

Torman kunnan kolmessa äärilaidassa asuville bussikuljetukset joulun ja 

uudenvuoden jumalanpalveluksiin, joulupaketit vähävaraisten perheiden lapsille 

(yhdessä Torman kunnan ja päiväkodin kanssa) ja joulupaketit seurakunnan 

eläkeläisille.
201

 Lahjoituksilla järjestettiin myös joitakin harvinaisempia 
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tukitoimia, kuten tukitossujen hankkiminen seurakunnan eläkeläisille.
202

 Jouluksi 

lahjoitetulla rahalla ostettavat tavarat vaihtelivat hieman vuosittain, mutta 

kirkkokuljetukset ja lasten joulupaketit pysyivät. Esimerkiksi vuonna 2002 

lahjoituksella ostettiin myös kynttilöitä kirkkoon ja tarjottiin pyhäkouluun 

osallistuville lapsille retkipäivä.
203

 Tapa lahjoituksen tekemisestä Torman 

seurakunnalle joulupaketteja ja joulunajan jumalanpalvelusten bussikuljetuksia 

varten muodostui pian perinteeksi Pakilan Tormaystäville. 

 Syksyllä 1997 Tormaystävät alkoi suunnitella säännöllisiä 

tavarankuljetuksia Tormaan. Tavarankeräykset ja -kuljetukset ajateltiin järjestää 

esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin.
204

 Humanitaarisen avun 

viennistä Tormaan tuli säännöllistä. Ajat, jolloin tavaraa vietiin, vaihtelivat 

tavaran kertymisen ja kuljettajien aikataulujen mukaan, mutta avustusta tavaran 

muodossa toimitettiin Tormaan 1990-luvun lopulta 2010-luvulle asti. Tavaran 

jakamista Tormassa helpottivat ne ajanjaksot, jolloin Tormassa toimi joku henkilö 

säännöllisesti diakoniatyön hoitajana. 

Humanitaariseen avustustoimintaan kehittyi uusi muoto vuonna 1999. 

Aiemmin Tormaan oli viety pakilalaisten lahjoittamia talousesineitä ja vaatteita, 

joita oli sitten myyty Torman seurakunnan säätiön kirpputorimyyntipisteessä. 

Vuonna 1999 Torman seurakunnassa laadittiin tarvelista Pakilan Tormaystäville. 

Tormalaiset itse listasivat tarvitsemansa esineet ja vaatteet, ja tarvelistan 

perusteella Tormaystävät järjesti jälleen Pakilassa tavarakeräyksiä. Tormalaisten 

laatimaan tarvelistaan kuului työasuja, lasten vaatteita ja kenkiä, 

askarteluvälineitä, helloja, jääkaappeja, ruokailuvälineitä ja 

puutarhatyövälineitä.
205

 Listan mukaan tavaroita kerätessä Tormaan ei 

kerääntynyt mitään turhaa tai tarpeetonta, mikä helpotti Torman seurakuntaa, 

jonka rajallisissa tiloissa diakoniatyötä järjestettiin. Aarno Lahtisen mukaan 

Suomen ja Viron välisissä ystävyysseurakuntasuhteissa taloudellisesta tuesta tulee 

osa ystävyyttä eikä ainoastaan avustusta silloin, kun suomalainen osapuoli oppii 

kysymään Virossa tarvittavista asioista ja virolainen osapuoli kertomaan, ettei 

kaikkea tarvita.
206

 Kun molemmat osapuolet vaikuttivat avustustoimintaan, 

tormalaiset tekemällä listan tarvittavista asioista ja suomalaiset noudattamalla sitä, 
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sinäänsä yksisuuntaisesta avustustoiminnasta tuli jo hieman tasavertaisempaa ja 

isoveli-pikkuveli -asemat loivenivat.  

Humanitaarisen avun maasta toiseen vieminen vaati aina tietyt 

tullimuodollisuudet. Tullissa tarkastettiin kaikki Viroon vietävät kuormat ja 

kaikesta oli tehtävä tullikirja. Pakilan Tormaystäviä mukana perustamassa olleen 

kirkkoherra Pentti Kivimäen mukaan tullissa ei koskaan ollut sen suurempia 

ongelmia, siellä kului paljon aikaa, mutta henkilökunta oli hyvin ystävällistä. 

Kivimäen mukaan tullihenkilökunta tajusi suomalaisten tahtovan avustaa 

virolaisia, eikä siten halunnut itsekään vaikeuttaa tarkastuksia. Tormaystävät 

alettiin pian myös tuntea Suomen ja Viron rajoilla, sillä yhdistyksen toimijat 

kulkivat samalla kuorma-autolla monta kertaa vuodessa tuoden vaatteita, 

kotitalousesineitä sekä tehdaskoneita ja -laitteita Viroon. Viron itsenäistyessä 

tullimuodollisuudet lyhenivät ja nopeutuivat, mutta kaikki maahan tuotava oli silti 

kirjattava tulli- ja lahjakirjoihin.
207

 Tullikirjoihin kirjattiin tuotava tavara ja sen 

arvioitu arvo, esimerkiksi ”Pakilan seurakunnan Tormaystävät ry. lahjoittaa 

ystävyysseurakunta Tormalle 150kg käytettyjä vaatteita, arvoltaan n. 500mk”
208

 

tai ”Pakilan seurakunta lahjoittaa täten ystävyysseurakunta Tormalle vaatetavaraa, 

1kpl lastenrattaat, n. 120kg, yhteensä arvo n. 400mk.”.
209

 

Vuonna 2000 Torman seurakunta alkoi tehdä diakoniatyötä yhteistyössä 

Torman kunnan kanssa, mikä helpotti käytännön asioita.
210

 Aiemman 

kirpputoritoiminnan kanssa jonkin verran samanluonteisesti Pakilan Tormaystävät 

alkoi lahjoittaa vuonna 2001 Torman seurakunnalle polkupyöriä, joita seurakunta 

saattoi lahjoittaa palkkioksi ihmisille, jotka tekivät seurakunnalle huolto- tai 

kunnostustöitä.
211

 Aiemmin polkupyöriä oli lahjoitettu ilmaiseksi niitä 

tarvitseville,
212

 mutta pyörän palkkioksi antamisella seurakunnan jäseniä saatiin 

toimimaan aktiivisemmin Torman seurakunnassa. Tämä toimintamalli jatkui 

Torman seurakunnassa usean vuoden ajan, sillä Pakilasta oltiin valmiita 

lahjoittamaan polkupyöriä ja Torman kirkon pihalla riitti talkootöitä ympäri 

vuoden.
213
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3.4. Torman kirkon ja pappilan korjaus 

Yksi ensimmäisiä Pakilan Tormaystävien avustusprojekteja Tormassa oli myös 

Torman kirkon peruskorjaus ja pappilan kunnostaminen. Kun virolaiset 

seurakunnat alkoivat kommunistisen järjestelmän luhistuessa jälleen saada 

kirkkorakennuksia ja muita tilojaan käyttöönsä, ne olivat usein hyvinkin huonossa 

kunnossa. Kirkkojen kunnostamisesta tuli pitkäkestoinen projekti moniin 

seurakuntiin ja ulkomaiset toimijat ovat olleet sen toteuttamisessa merkittävässä 

osassa.
214

 

Heti Pakilan seurakunnan Torma-työryhmän aloittaessa toimintansa 

ensimmäiseksi avustuskohteeksi Tormassa päätettiin Torman Neitsyt Marian 

kirkko ja sen vierellä oleva Torman pappila. Torma-työryhmän puheenjohtaja 

Kalevi Salmisen ja työryhmän jäsen Lauri Iisakkilan vieraillessa Tormassa 

helmikuussa 1991 he kirjoittivat Torman kirkosta näin: 

Kirkon lattiaa on rakennettu niin pitkälle kuin laudat riittivät. Vajaa puolet lattiasta on 

kuitenkin tällä hetkellä ilman laudoitusta. Penkit on asetettu suoraan maan pinnalle. Tältä 

alueelta tarttuu mutaa ja hiekkaa kenkien pohjiin, joka edelleen on kulkeutunut valmiille 

lattiapinnalle. Se on suojaamattomana pahoin likaantunut. Lattia pitäisi saada umpeen ja 

pintakäsiteltyä mahdollisimman pian.
215

 

 

Pakilan seurakunnan Torma-työryhmä järjesti heti vuonna 1991 keräyksen 

kirkon lattian kunnostamiseksi.
216

 Taloudellisen vastuun kunnostustyöstä ottivat 

Pakilan seurakunta ja Viron kirkko yhteistyössä.
217

 Haasteena olivat monet 

käytännön asiat, kuten se, että Tormasta oli vaikeaa saada lautaa.
218

 Lauri 

Iisakkilan aiempien Viron yhteyksien avulla materiaalia kirkon lattian 

korjaamiseksi kuitenkin saatiin.
219

 Kirkon lattiatyöhön varattiin 4000–6000 

markkaa,
220

 ja huhtikuun loppuun mennessä kolme työntekijää Viron 

kirkkohallituksen restauraatio-osastolta oli saanut lattian korjatuksi.
221

 Kun kirkon 

lattia oli saatu kokonaan laudoitettua, seuraavana tehtävänä kirkon 

kunnostamisessa oli lattian hiominen sekä lattian, kirkonpenkkien ja seinien 

maalaaminen. Tikkurilan väritehtaan arkkitehti Aslak Sarre sopi yhdessä Torman 

seurakunnan kirkkoherra Peeter Karman kanssa sopivista väreistä ja 
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maalilaaduista heinäkuussa, ja hionta- ja maalaustyöt saatiin valmiiksi Pakilan 

seurakunnan kustantamina lokakuun 1991 alkuun mennessä.
222

 

Neitsyt Marian kirkko sijaitsee parin kilometrin päässä Torman kylän 

keskustasta ja erityisesti ikääntyneelle väestölle kirkkoon pääseminen oli teiden 

heikosta kunnosta johtuen haastavaa. Myös seurakunnan jäsenmäärän kasvu nosti 

tarvetta kirkon luo pääsemisen helpottamiseksi. Pakilan seurakunnan Torma-

työryhmä otti projektikseen rakennuttaa kirkon luo parkkipaikan sekä tien kirkolta 

kylän keskustaan.
223

 Torman sovhoosin työntekijät rakensivat kirkon parkkipaikan 

ja päällystivät tien kylältä kirkolle.
224

 

Torman Neitsyt Marian kirkon ja sinne johtavan tien valmistuttua seuraava 

Pakilan seurakunnan Torma-työryhmän avustusprojekti alkoi vielä vuoden 1991 

puolella. Torman kirkon kanssa samassa pihapiirissä sijaitsee pappila, joka 

erillisen seurakuntatalon tai muun vastaavan seurakunnan toimintarakennuksen 

puuttuessa on se paikka, jossa kaikki jumalanpalvelusten ja kirkollisten 

toimitusten ulkopuolinen seurakunnan toiminta järjestetään. Torma-työryhmän 

Pakilassa toimiville yhdistyksille ja muille toimijoille vuonna 1991 lähettämän 

kirjeen sanoin: ”Tilojen puute haittaa monia seurakunnan toimintamuotoja, 

esimerkiksi pyhäkoulutyötä ja nuorisotyötä. Kunnon tilat tarjoaisivat myös muille 

tormalaisille paikan kokoontua yhteen ja lähentäisivät kuntalaisia toisiinsa.”
225

 

Torman pappilassa ei ollut juoksevaa vettä eikä keskuslämmitystä.
226

 

Myöskään kirkossa ei ollut uunia, joten myös jumalanpalvelustoimintaa varten 

tarvittiin lämmitettävä tila talvikausiksi.
227

  Tarve pappilan kunnostamiseen 

kirkollista toimintaa varten oli siis kova. Tukea projektiin ei kuitenkaan saatu 

riittävästi, ja kun pappilan peruskorjauksen kustannukset olisivat olleet noin 

150 000 markkaa (noin 30 kertaa enemmän kuin kirkon kunnostamisen 

kustannukset), ei Pakilan Tormaystävillä ollut tuolloin vuonna 1993 resursseja 

kustantaa kunnostamista.
228

 Pappilan käyttöä jatkettiin sen puutteista huolimatta ja 

pappilan kunnostaminen nousi uudelleen puheenaiheeksi vuonna 1998, jolloin 

seurakuntaan papiksi tuleva Ralf Alasoo ilmaisi halunsa asua puolisonsa kanssa 
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pappilassa.
229

 Alkusyksystä 1998 Torman kunta, seurakunta, alueen 

tuomiorovastikunta ja rakennusasiantuntijat tekivät suunnitelman pappilan 

kunnostamiseksi. Kunta oli valmis kustantamaan 20 000 Viron kruunua vaaditusta 

170 000 kruunusta, eikä muilta toimijoilta saatu loppuja varoja pappilan remontin 

kustantamiseksi, joten Torman seurakunta pyysi taloudellista tukea Pakilan 

Tormaystäviltä.
230

 Pakilan Tormaystävät otti lainaa remonttia varten,
231

 ja järjesti 

tavarakeräyksen pappilan sisustamiseksi.
232

 Remonttia rahoittivat lisäksi Pakilan 

seurakunta, Torman kunta, Tormaan perustettu lihanjalostustehdas TORPAK A/S 

ja Viron kirkko.
233

 Professori Tapani Harviaisen mukaan Tormaystävät uskalsi 

lähteä projektiin siksi, että yhdistyksessä aktiivisesti toimineella Lauri Iisakkilalla 

oli kiinteät suhteet Torman lähellä sijaitsevan Adaveren valtiontilan johtaja Vello 

Kaseloon, joka järjesti pappilan kunnostuksen remonttimiehet paikalle ja työn 

valvonnan.
234

 

Syksyn 1998 aikana Torman pappilaa alettiin remontoida papin asunnoksi, 

seurakunnan talvikirkoksi, pyhäkoulutilaksi
235

 ja kirkkoherranvirastoksi. Nämä 

tilat valmistuivat tammikuuksi 1999.
236

 Tarton lääninrovasti Joel Luhamets, 

Kodaveren kirkkoherra Raigo Ojamets ja Pakilan kirkkoherra Leo Norja vihkivät 

tilat käyttöön 10.1.1999.
237

 Remonttia jatkettiin kylpyhuoneen ja WC:n osalta 

keväällä 1999 ja pappilan katon korjausta lähdettiin selvittämään. Vesijohto, 

kylpyhuone ja WC pappilaan saatiin kuntoon kesällä 1999.
238

 Pappilan 

kunnostaminen jatkui vielä 2000-luvulla muun muassa ulkokaton korjauksen 

myötä. 

3.5. Lihanjalostustehdas TORPAK A/S Tormaan 

Valtaosa Pakilan ja Torman seurakuntien välisestä ystävyystoiminnasta oli 

tutkimusajanjakson aikana ystävyysseurakuntatoiminnalle hyvin tyypillisiä 

toimintamuotoja. Pakilan Tormaystävien aloittama Torman asukkaiden 

avustaminen oli ystävyysseurakuntatoiminnan muotona varsin tavallinen. 

Historioitsija Olavi Latikan mukaan ”ystävyyssuhteiden alkaessa toiminnassa 
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painottuu yleensä ensin suora avustustoiminta”.
239

 Myös pappien ”saarnamatkat” 

maasta toiseen olivat ystävyysseurakuntatoiminnalle tyypillisiä ja, samoin se, että 

suomalaiset seurakunnat tukivat virolaisia seurakuntia papin palkkaamisessa.
240

 

Pakilan Tormaystävien toimintamuodot vastasivat pääosin muiden suomalais-

virolaisten ystävyysseurakuntasuhteiden toimintamuotoja. Olavi Latikka on 

esitellyt tutkimuksessaan kattavasti Suomen ja Viron ystävyysseurakuntien välisiä 

toimintamuotoja ja huomioinut myös Pakilan Tormaystävien toiminnan.
241

 Hän ei 

kuitenkaan esittele yhtiötoimintaa ystävyysseurakuntatoiminnan muotona, mikä 

osoittaa sen poikkeuksellisuuden ystävyysseurakuntatoiminnassa. 

Neuvostoliiton aikana Viron Torman kuntaan, kuten myös muualle Viroon, 

oli perustettu yhteistoimintatiloja. Neuvostoliiton hajotessa kaksi sovhoosia ja 

yksi kolhoosi jatkoivat toimintaansa Tormassa. Valtion omistuksessa olevia 

maatalousyrityksiä ja kiinteistöjä yksityistettiin takaisin yksityishenkilöille. Tämä 

sekoitti maataloutta, kun yhteistalouteen tottuneen ihmiset päätyivät 

hallinnoimaan itse ja yksin esimerkiksi omaa karjaansa. Tämän seurauksena 

maatalouden tuotanto laski merkittävästi. Tutkija Heikki Rausmaan mukaan 

toinen tuotannon laskuun merkittävästi vaikuttanut tekijä oli se, että sukupolvi oli 

monessa tapauksessa ehtinyt vaihtua tilojen valtiolle luovuttamisen ja niiden 

takaisin saamisen välissä.
242

 Virolaiset, joista osa ei ollut koskaan itse omistanut 

karjaa, päätyivät siis huolehtimaan ja hallinnoimaan yksityisesti maataloutta, ja 

taloustilanne heikkeni nopeasti erityisesti Viron maaseudulla. Viron 

jälleenitsenäistymisen jälkeen markkinatalouteen palaaminen vaati paljon työtä. 

1990-luvun alussa myös työttömyys kasvoi maatalouden piirissä merkittävästi, 

sillä suurtiloille oli työllistynyt paljon ihmisiä, joille ei enää tilojen lopettaessa 

toimintaansa ollut töitä.
243

 

Torman kunnassa oli Pakilan ja Torman seurakuntien välisen yhteistyön 

alkaessa 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa pääelinkeinona maatalous ja alueella 

oli erityisesti paljon karjataloutta.
244

  Tuolloin yhteensä 85 prosenttia Torman 

kunnan toimeentulosta tuli karjataloudesta ja maanviljelystä.
245

 Vuonna 1991 
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Pakilan Tormaystävien silloinen puheenjohtaja Kalevi Salminen kuvasi Torman 

maatalouden tilannetta Kirkko ja Kaupunki -lehden artikkelissa näin: 

Torman alueella kasvatetaan karjaa. Tähän asti teuraiden jatkojalostus on tapahtunut 

muualla. Jos Tormaan saadaan perustettua lihanjalostustehdas, jää kunnan alueelle 

enemmän varoja ja samalla laitos työllistää paikallisia ihmisiä.
246

 

 

Ongelmalliseksi Torman kunnassa koettiin siis se, että vaikka kunnassa 

kasvatettiin paljon karjaa, jatkojalostus tapahtui jossakin muualla ja suuri osa 

tuotoista meni myös sinne. Pakilan Tormaystävien edustajat keskustelivat Torman 

kunnan maataloustoimijoiden kanssa Torman taloustilanteen kehittämisestä ja 

lihanjalostustehtaan perustaminen koettiin tilannetta parantavaksi tekijäksi. 

Kunnan taloustilanteen kehittäminen ei ole perinteisimpiä ystävyysseurakuntatyön 

muotoja, eikä mitään lihanjalostustehtaan perustamisen kaltaista ollut tehty 

aiemmin Suomen ja Viron seurakuntien välisessä ystävyysseurakuntatoiminnassa. 

Pakilan seurakunnan kirkkoherra Pentti Kivimäki kuitenkin koki tarpeelliseksi 

ihmisten kokonaisvaltaisen auttamisen myös perinteisen seurakuntakentän 

ulkopuolella.
247

 Torman kunnan elinkeinoelämän kehittymisen ollessa 

tarkoituksena ja lihanjalostustehtaan perustamisen tullessa suunnitelmiin yksi 

Tormaystävien tavoitteista oli kuitenkin ohjata yhtiöstä saatava tuotto Torman 

seurakunnan käyttöön, erityisesti diakoniatyöhön.
248

 Tormaystävät aloitti 

toimintansa seurakunnallisen toiminnan kehittämisen ja humanitaarisen avun 

tuomisen lisäksi siis pyrkimällä kehittämään ihmisten mahdollisuuksia elannon 

ansaitsemiseen itse.  

 Pakilan Tormaystävien ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 

eläinlääketieteen tohtori Kalevi Salminen, joka oli Suomen Elintarvikeviraston 

johtaja. Varapuheenjohtaja kauppaneuvos Lauri Iisakkila puolestaan oli 

työskennellyt pitkään Kemiran tehtävissä ja pitänyt myös yhteyttä virolaisiin 

valtiontiloihin. Salmisen ja Iisakkilan henkilökohtaisten kontaktien ja osaamisen 

johdosta Tormaystävät koki mahdolliseksi perustaa ”seurakunnallisen 

makkaratehtaan” Tormaan.
249

 Torma-työryhmän edustajat matkustivat Tormaan 

syksyllä 1991 tutkimaan toimintamahdollisuuksia. Lihanjalostustehtaan 

mahdolliseksi paikaksi nähtiin vanha meijeri, joka olisi voinut suurentamisen 

jälkeen olla toimiva. Tormaystävät aloitti neuvottelut HK:n kanssa 

lihanjalostukseen tarvittavien koneiden ostamiseen liittyen. Suunnitelma 
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lihanjalostustehtaan – puheessa usein myös makkaratehtaan – perustamisesta lähti 

liikkeelle hyvin nopeasti ja kuvaavaa oli Torma-työryhmän 6.10.1991 pidetyn 

kokouksen pöytäkirjan maininta ”konkreettiset puitteet ovat kohtalaisen selvät, 

rahoitus on vaikea kysymys”.
250

 

 Lihanjalostustehtaan perustamisen ensimmäisenä askeleena Pakilan 

Tormaystävät anoi Suomen maa- ja metsätalousministeriöltä Suomen lähialueiden 

maataloutta edistäviin hankkeisiin varatusta määrärahasta 14 000 markkaa 

tarjotakseen kahdelle tormalaiselle miehelle lihanleikkaamisen ja makkaran 

valmistamisen peruskoulutuksen. Suomen lihateollisuusopisto tarjosi opetuksen, 

ja maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä tuella saatiin kustannettua miesten 

koulutuksen aikainen asuminen, ylläpito ja tarpeelliset vakuutukset.
 251

 Lihan 

käsittelemistä oppineiden miesten avulla Tormassa oli varmasti 

lihanjalostuslaitoksessa tarvittavaa ammattitaitoa ja yrityksen perustamisella oli 

hieman turvallisempi pohja. 

 Tormalaisten miesten kouluttamisen jälkeen lihanjalostustehtaan 

perustamisesta Tormaan tuli virallista. Osakeyhtiön nimeksi tuli TORPAK A/S, 

viitaten kahteen ystävyysseurakuntaan Tormaan ja Pakilaan.
252

 Yhtiön nimen 

perässä oleva A/S tarkoittaa osakeyhtiötä (aktsiaselts), jossa voi olla paljon 

osakkeenomistajia, joilla on vastuuvapaus yhtiön velvoitteista.
253

 Osakeyhtiön 

perustamissopimus allekirjoitettiin Tormassa 2.5.1992,
254

 ja yhtiön 

järjestäytymiskokoukseen seuraavana päivänä osallistuivat Ahto Vili, Ants 

Soodla, Ants Kaljumäe, Peeter Karma, Ulle Raag ja Kalevi Salminen. 

Edustettuina olivat siis Pakilan Tormaystävät, Torman seurakunta ja Torman eri 

maataloustoimijat.
255

 Lihanjalostuslaitoksen perustajiksi tulivat yllämainitut Vili, 

Soodla ja Kaljumäe, Torman seurakunnan säätiö, Pakilan Tormaystävät, 

Helsingin kauppiaat – HK Ruokatalo ja Torman kunta.
256

 TORPAK A/S:n 

toimialaksi määriteltiin ”maataloustuotteiden jalostaminen, tukku- ja 

vähittäiskauppa, tuonti ja vienti sekä muu laillinen liiketoiminta”.
257

 

                                                 
250

 PTA Torma-työryhmän kokous 6.10.1991. 
251

 PTA Pakilan Tormaystävät ry:n anomus maa- ja metsätalousministeriölle 7.6.1991 & 

11.11.1991. 
252

 Raudvassar 1994. 
253

 Latikka 2014, 68. 
254

 PTA TORPAK A/S:n perustamissopimus 2.5.1992. 
255

 PTA TORPAK A/S:n järjestäytymiskokous 3.5.1992. 
256

 PTA Pakilan Tormaystävät ry:n anomus maa- ja metsätalousministeriölle 26.2.1992. 
257

 PTA PT toimintakertomus 1992. 



42 

Pakilan Tormaystävät oli TORPAK A/S:n suurin yksittäinen 

osakkeenomistaja.
258

 Lihanjalostuslaitoksen perustaminen Tormaan oli projekti, 

jossa Tormaystävät oli pääosin mukana osana laitoksen johtokuntaa. 

Tormaystävät teki joitakin hankintoja tai esimerkiksi avustuksia itsenäisesti 

yhdistyksenä ja niistä kerron tarkemmin. Muilta osin kerron tässä luvussa 

TORPAK A/S:n johtokunnan tekemistä päätöksistä ja ratkaisuista. Tormaystävät 

oli johtokunnan osana tiiviisti läsnä tekemässä näitä päätöksiä, mutta yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa ja erittelemättä Tormaystävien osuutta niissä. 

Tormaystävät myös valvoi tiiviisti tehtaan perustamista ja sen toimintaa koko 

tehtaan toimintakauden ajan. 

 Lihanjalostuslaitoksen perustamista varten Pakilan Tormaystävät sai maa- 

ja metsätalousministeriötä 265 000 markkaa Suomen lähialueiden maataloutta 

edistäviin hankkeisiin varatusta määrärahasta.
259

 TORPAK A/S -

lihanjalostuslaitoksen tilaksi alettiin kunnostaa Torman keskustassa sijaitsevaa 

korjauspajana toiminutta tehdaskiinteistöä. Tila löytyi varsin pian, mutta haasteita 

aiheutti se, että rakennus oli Viron valtion omistama ja uudelleen kehittyvässä 

vastaitsenäistyneessä valtiossa valtion omaisuuden vuokrausehdot olivat hyvin 

epäjärjestelmälliset.
260

 Tila-asioiden selvittyä rakennustyöt alkoivat ja edistyivät 

nopeasti vuoden 1992 puolella. Maa- ja metsätalousministeriöltä saatu tuki kului 

loppuun vuoden loppuun mennessä, sillä laitteiston viennistä Suomesta oli tullut 

yllättäviä kuluja. Pakilan Tormaystävät haki tammikuussa 1993 maa- ja 

metsätalousministeriöltä lisää avustusta lihanjalostuslaitoksen 

rakennuskustannuksiin ja saikin siihen 70 000 markkaa.
261

 Koska rahoitus 

rakennuskustannuksiin ja laitehankintoihin tuli Suomesta maa- ja 

metsätalousministeriöltä, Suomen valtio vaati Tormaystäviä listaamaan kaikki 

tuella hankitut koneet ja laitteet. Nämä esineet tuli määrätä myös myynti- ja 

hukkaamiskieltoon, minkä avulla pyrittiin varmentamaan tehtaan perustaminen 

suunnitelmien mukaisesti.
262

 

 Tormassa sijaitseva vanha korjauspaja, johon lihanjalostuslaitokseen 

vaadittavia tiloja kunnostettiin, tarvitsi seinien, lattioiden ja ikkunoiden korjausta. 
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Lihanjalostukseen tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä hankittiin Helsingin 

Kauppiailta, Helsingin kaupungin elintarviketukkukaupan keskukselta ja 

Osuusteurastamo Karjaportilta. Maa- ja metsätalousministeriöltä saadut rahat 

kuluivat muun muassa suunnittelukuluihin, materiaalien kunnostamiseen ja 

huoltoon sekä erilaisiin tulli- ja vakuutusmaksuihin.
263

 Lihanjalostuslaitoksen 

rakennustöistä vastasi TORPAK A/S:n virolaiset perustajat kun taas suomalaiset, 

pääosin Pakilan seurakunnan toimijat, vastasivat laitoksen suunnittelutöistä, 

laitteiden hankinnasta ja niiden toimittamisesta. Maa- ja metsätalousministeriöltä 

saadulla tuella suomalaisilta toimijoilta hankitut laitteet ja koneet olivat käytettyjä, 

mutta Pakilan Tormaystävien hallituksen toimijoiden mukaan Viron olosuhteisiin 

nähden ajanmukaisia ja kohtalaisen hyviä.
264

 Tormalaisten huolehtimien 

rakennustöiden kustannuksia varten TORPAK A/S sai lainan Torman 

seurakunnan säätiöltä, mistä kerroin tarkemmin aiemmassa Torman seurakunnan 

säätiötä käsittelevässä luvussa. 

Osakeyhtiö TORPAK A/S:n osakeanti järjestettiin keväällä 1993 

samanaikaisesti Suomessa ja Virossa ja osakkeita myytiin yhteensä 273 kappaletta 

73 ihmiselle. Osakkeiden arvo oli yhteensä 13 650 markkaa.
265

 Kuva TORPAK 

A/S:n osakekirjasta on liitteenä. (liite 5) Osakkeista 51 prosenttia kuului 

virolaisille, 49 prosenttia suomalaisille.
266

 Lihanjalostuslaitoksen rakennustyöt 

saatiin valmiiksi syksyllä 1994.
267

 TORPAK A/S:n avajaiset pidettiin 3.9.1994 ja 

tapahtumaan osallistuivat muun muassa Viron kirkon arkkipiispa Jaan Kiivit ja 

Viron maatalousministeri Jaan Leetsar.
268

 TORPAK A/S:n tuotanto käynnistettiin 

lokakuussa 1994 ja tehtaassa työnteon aloitti 10 henkilöä.
269

 Yhtiön toimintaa 

aloitettaessa TORPAK A/S:n hallitus päätti, että lihanjalostuslaitos alkaisi 

tuotantonsa käynnistäessä maksaa kuukausittain Torman seurakunnalle tai sen 

säätiölle 1000 Viron kruunua niin kauan, että seurakunnalle on maksettu yhteensä 

40 000 kruunua.
270

 

Osa Pakilan Tormaystävien hallituksen jäsenistä oli TORPAK A/S:n 

perustamisessa ja toiminnassa hyvin aktiivisesti mukana. Matkat Tormaan 
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koneiden kuljetusta ja yhtiökokouksia varten veivät paljon aikaa ja jonkin verran 

myös omia rahoja. Aktiivisimmin Tormaystävien hallituksen jäsenistä TORPAK 

A/S:n asioita järjesti puheenjohtaja Kalevi Salminen ja hallituksen jäsen Osmo 

Savola. Syksyllä 1994 Salminen ja Savola nostivat Tormaystävien hallituksen 

kokouksissa esille mahdollisuuden korvata heidän käyttämäänsä aikaa ja vaivaa 

TORPAK A/S:n osakkeilla. Harkinnan jälkeen Tormaystävät päätti lahjoittaa 

Salmiselle 600 ja Savolalle 400 osaketta. Perusteena osakkeiden lahjoittamiselle 

oli muun muassa se, että myös suomalaisilla olisi henkilöomistusta TORPAK 

A/S:ssä. Lahjoitetuista osakkeista saatava mahdollinen osinko määrättiin 

lahjoitettavaksi kokonaisuudessaan Tormaystäville.
271

 

Pakilan Tormaystävät lahjoitti Torman seurakunnan säätiön kautta 

TORPAK A/S:n käyttöön pakettiauton, jolla oli tarkoitus tehdä lihatoimituksia 

myymälöihin. Pakettiautossa ilmeni kuitenkin moottorivika ja muitakin ongelmia, 

jotka tekivät siitä ajokelvottoman. Auton kunnostukseen ei ollut taloudellisia 

mahdollisuuksia, joten se jäi käyttämättömäksi. Auton lahjoitusperiaatteena 

Tormaystävillä oli ollut se, että TORPAK A/S maksaa siitä Torman seurakunnan 

säätiölle korvausta 40 000 kruunua. Tämä summa oli kulunut TORPAK A/S:llä 

kuitenkin jo auton korjauksiin sitä käyttöön otettaessa, eikä yhtiön hallitus ollut 

halukas maksamaan sovittua summaa Torman seurakunnan säätiölle.
272

 Tämä 

aiheutti kitkaa Tormaystävien ja TORPAK A/S:n johtokunnan muiden jäsenten 

välille. TORPAK A/S:n hallussa ollut auto myytiin lopulta alkusyksystä 1996 

3000 kruunulla, joka oli tarkoitus lahjoittaa Torman kirkon urkujen 

huoltamiseen.
273

 

Maaliskuun loppuun 1995 mennessä työntekijöiden määrä oli noussut 

17:ään teurastamossa työskentelevien teurastajien siirtyessä tehtaan omiksi 

työntekijöiksi. Lihanjalostustehtaan tuotevalikoimaan kuului yli kymmenen 

erilaista makkaratuotetta.
274

 Kesäkuussa 1995 tuotteita oli jo noin 30 erilaista ja 

tehtaan päivätuotanto oli 900–1300 kg. Liha jalosteiden tuottamista varten saatiin 

suunnitelmien mukaisesti Torman alueen maatalousyhtymiltä ja alueen 

yksittäisiltä karjankasvattajilta. Yhtiö vuokrasi Torman maatalouskuntayhtymältä 

(Torma Põllumajandusosaühing) pientä teurastamoa, jossa yhtiön palvelukseen 

siirretyt teurastajat työskentelivät. Makkaratuotteita myytiin Jõgevan alueelle, 
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Narvaan, Tarttoon ja Tallinnaan.
275

 Asiakkaina oli yhteensä noin 70 myymälää. 

Vuonna 1995 TORPAK A/S:lle hankittiin uusia tuotantovälineitä ja 

jäähdytystiloja, sillä liha-alan laitosten säätelyä tiukennettiin Virossa. Vuoden 

1995 lopulla tuotevalikoimaan kuului noin 40 nimikettä. Tuotteina oli erilaisia 

makkaroita ja nakkeja, kinkkuja, pasteijoita, elimiä ja teurastuksen sivutuotteita. 

Päivätuotanto nousi vuoden loppuun mennessä noin 1300 kilogrammaan ja 

henkilöstön määrä 17:stä 25:een, joskin osa työntekijöistä oli osapäiväisiä.
276

 

Syyskuussa 1995 Virossa tuli voimaan uusi liiketoimintalaki. TORPAK 

A/S:n yhtiöjärjestys ei ollut lain edellytysten mukainen ja uutta yhtiöjärjestystä 

alettiin kirjoittaa alkuvuodesta 1996.
277

 Pakilan Tormaystävien hallituksen jäsenet 

Lauri Iisakkila ja Pauli Suutarinen laativat suomenkielisen yhtiöjärjestyksen, 

jonka Tapani Harviainen käänsi viroksi.
278

 Yhtiöjärjestyksen muokkaamisessa ja 

muissa vastaavankaltaisissa asioissa Tormaystävien hallituksen jäsenten 

ammattitaitoa kielen tai liiketoiminnan suhteen hyödynnettiin TORPAK A/S:n 

toiminnassa varsin paljon. 

TORPAK A/S:n toiminta vakautui vuonna 1996 siihen tilaan, että se saattoi 

alkaa maksaa takaisin Torman seurakunnan säätiön sille antamaa lainaa. 

TORPAK A/S teki lainan takaisinmaksusta sopimuksen Torman seurakunnan 

säätiön kanssa ja ensimmäiset lainan takaisinmaksut suoritettiin lokakuussa 

1996.
279

 Seuraavana vuonna TORPAK A/S vaikutti ”vakiinnuttaneen asemansa 

pienenä mutta elinkykyisenä yrityksenä”. Lihanjalostustehtaassa työskenteli 

yhteensä noin 25 henkilöä, mutta se vaikutti työllistävästi kaikkiin Torman alueen 

maataloustoimijoihin.
280

 Vuonna 1997 TORPAK A/S:n johdossa työskentelevät 

Raul ja Jaana Randma vierailivat Helsingissä ja tutustuivat kahteen 

lihanpakkaamoon Tormaystävien suhteiden avulla.
281

 

TORPAK A/S:n talousasioista huolehtivat työntekijät hoitivat tilitykset, 

veroilmoitukset ja muut vastaavat asiat varsin eri tavalla kuin Suomessa 

liiketoimintaan osallistuneet Pakilan Tormaystävien jäsenet olivat tottuneet. Tilien 

suhteen oli ongelmia, eikä kaikkia tositteita täytetty ohjeistuksen mukaan. 

Marraskuun 12. päivä vuonna 1997 ryhmä Tormaystävien jäseniä kokoontui 
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keskustelemaan Pakilan Tormaystävien osallisuudesta TORPAK A/S:n 

lihanjalostustehtaaseen. Ryhmä oli huolissaan siitä, ettei laitoksen tuotto mennyt 

Torman seurakunnan toiminnan tukemiseen ja että suomalaisten 

osakkeenomistajien rahat päätyivät väärään käyttöön. Jäsenet ilmaisivat halunsa 

irtautua liiketoiminnasta, ”joka ei enää vastaa alkuperäistä toiminta-ajatusta”.
282

 

Tormaystävien hallitus vastasi yhteen kokoontuneiden jäsentensä kirjeeseen 

toteamalla TORPAK A/S:n maksaneen tammikuun alkuun 1998 mennessä 

Torman seurakunnan säätiölle suunnitelmien mukaisesti yhteensä 15 003 Viron 

kruunua, olevan sillä hetkellä Torman kunnan kolmanneksi suurin työnantaja ja 

että TORPAK A/S:n kirjanpidon puutteet ja ongelmat olivat korjattu.
283

 

Pakilan Tormaystävien jäsenten keskinäinen keskustelu TORPAK A/S:n 

toiminnasta ja siihen yhdistyksenä osallistumisesta ei kuitenkaan päättynyt 

Tormaystävien hallituksen vastineeseen. Tormaystävät järjesti jäsenilleen 

16.11.1997 tilaisuuden, jossa TORPAK A/S:n tilanteesta oli mahdollista esittää 

kysymyksiä.
284

 Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki lihanjalostustehtaan suomalaiset 

osakkeenomistajat, Tormaystävien jäsenet ja Pakilassa vierailleita tormalaisia 

majoittaneet pakilalaiset.
285

 Paikalla oli pakilalaisten lisäksi TORPAK A/S:n 

johtaja Raul Randma ja hänen tehtaassa työskentelevä vaimonsa Jaana Randma. 

Loppusyksystä 1997 Pakilan Tormaystävät järjesti Pakilan seurakunnan 

kirkkoherranvirastoon jatkuvasti luettavissa oleviksi ”seikkaperäisen selvityksen 

TORPAK A/S:n, Pakilan Tormaystävien ja Torman seurakunnan toiminnasta, 

tilasta ja sopimuksista”, suomennetun TORPAK A/S:n yhtiöjärjestyksen ja muut 

Tormaystävien toimintaan liittyvät aineistot.
286

 Tietojen avoimeksi saattamisella 

pyrittiin välttämään uudet epätietoisuudesta johtuvat ristiriidat. 

Pakilan Tormaystävät jatkoi mukana TORPAK A/S:n toiminnassa 

ristiriidoista huolimatta. TORPAK A/S:n toimintaa pyrittiin kehittämään vuonna 

1998 eteenpäin uudelle tasolle. Alkuvuosi 1998 oli kulunut taloudellisesti varsin 

heikosti, mutta elokuun alussa TORPAK A/S:n hallintoneuvoston pitäessä 

kokousta neuvoston jäsenet keskustelivat erään suomalaisen liha-alan yrittäjän 

Torman lähellä sijaitsevan lihanjalostuslaitoksen kanssa yhdistymisestä.
287

 

Keväällä TORPAK A/S:n yhtiökokous oli valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan 
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ottamaan lainaa tulevien välttämättömien korjausten rahoittamiseen. Esimerkiksi 

tehtaan ilmastointi oli uusittava,
288

 sillä Viron elintarvikelainsäädäntöä muokattiin 

Euroopan Unionin standardeihin soveltuvaksi ja elintarvikelaitoksille tuli uusia 

määräyksiä. 

Keväällä 1999 ilmeni, että koko vuosi 1998 oli ollut TORPAK A/S:n 

tuotannossa laskukautta. Käytetyillä koneilla ja laitteistoilla valmistetut 

lihajalosteet olivat heikkoa laatua,
289

 ja niitä jouduttiin myymään eteenpäin miltei 

katteetta. TORPAK A/S:n myynnistä vain 1/3 oli makkaratuotteita, 2/3 oli 

suurtalouksien käyttöön menevää tuoretta leikattua lihaa. Tästä voi päätellä, että 

lihajalostustehdas ei täyttänyt tarkoitustaan lihajalosteiden valmistajana. 

Alkuvuonna 1999 investoitiin uuden makkararuiskun ostamiseen ja toukokuussa 

oli suunnitelmissa avata oma myymälä tuotteiden myyntiä varten.
290

 

Taloudellisesti TORPAK A/S:n tilanne oli tyydyttävä. Yhtiössä työskenteli 22 

ihmistä ja vuosibudjetin mukaan yhtiön oli tarkoitus olla velaton vuoden 

lopulla.
291

 

Rahatilanteeseen tuli kuitenkin merkittävä muutos. Vuosituhannen vaihteen 

Virossa elintarviketeollisuutta valmisteltiin Euroopan Unionin säädöksiä varten ja 

myös TORPAK A/S:n tilat vaativat uudistuksia, jotta yhtiön toimilupa saataisiin 

säilyttää. Määräaikana korjausten tekemiselle oli vuoden 2003 loppu ja 

uudistusten hinta-arvio oli noin 2,5-3 miljoonaa Viron kruunua. Niin suuren 

lainan ottaminen ei ollut yhtiölle mahdollista, eikä suomalaisilla 

osakkeenomistajilla ollut mahdollisuuksia tarjota sellaista tukea.
292

 

Syksyllä 1999 Torman lähistöllä toimiva Jõgeva Viljahoidla A/S tarjoutui 

ostamaan TORPAK A/S:n. Osakkeenomistajille Jõgeva Viljahoidla A/S:n johtaja 

Ivar Toming tarjosi 39 prosenttia osakkeiden nimellisarvosta, minkä Pakilan 

Tormaystävien hallitus hyväksyi.
 293

 Tormaystävät pyysi TORPAK A/S:n 

suomalaisia osakkeenomistajia lahjoittamaan osakkeensa Tormaystäville.
294

 

Osakkeista merkittävä määrä palautui Pakilan Tormaystäville, mukaan lukien 

LSO Foods oy:n (entinen HK Ruokatalo – Helsingin Kauppiaat) omistamat 686 

osaketta.
295

 Tormaystävien omistamista ja osakkeenomistajilta saamista 
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osakkeista saadut rahat siirrettiin erilliselle tilille ja tilin sisältö päätettiin käyttää 

Torman seurakunnan hyväksi. Tormaystävien puheenjohtajana pitkään toiminut 

Kalevi Salminen sai päättää itse 602 osakkeensa käytöstä, sillä hän oli 

Tormaystävien hallituksen mukaan käyttänyt TORPAK A/S:n toimintaan 

huomattavasti henkilökohtaisia resurssejaan.
296

 

Vuoden 2000 alussa Pakilan Tormaystävien TORPAK A/S:n osakkeet 

myytiin Jõgeva Viljahoidla A/S:lle.
297

 Tormaystävät sai osakkeista korvausta 

yhteensä 258 882 Viron kruunua.
298

 Rahoilla Tormaystävät sai kustannettua 

Torman pappilan kattoremontin,
299

 josta kerroin tarkemmin kirkon ja pappilan 

kunnostusta koskevassa luvussa. Tormaystävät yhdistyksenä irtautui TORPAK 

A/S:n toiminnasta, mutta Kalevi Salminen, jolla oli vielä yhtiön osakkeita, 

osallistui jatkossakin TORPAK A/S:n yhtiökokouksiin ja tiedotti kuulumisista 

Pakilan Tormaystäville. TORPAK A/S:n taloustilanne oli hyvin hankala.
300

 

Alkusyksystä 2000 TORPAK A/S:lle laadittiin saneeraussuunnitelma, jonka 

tarkoituksena oli saada tehtaasta Euroopan Unionin normien mukainen.
301

 Kalevi 

Salmisen laatiman tiedotteen mukaan TORPAK A/S:n myynti oli ”myös 

pitemmällä aikavälillä virolais-suomalaisen lähialueyhteistyön periaatteiden 

mukainen”, ja Tormaystävät saattoi TORPAK A/S:n osuudesta luopumisen kautta 

tukea paremmin Torman seurakuntaa.
302

 

3.6. Torman seurakunnan työntekijöiden palkkatuki 

Pakilan Tormaystävät alkoi perinteisempänä hengellisenä avustusmuotona tukea 

Torman seurakunnan diakoniatyötä. Työmuotoon keskittyväksi henkilöksi 

tarvittiin joku Torman seurakunnan jäsen, joka saattoi valvoa diakonia-avustusten 

ja -palveluiden hoitumista asiaankuuluvalla tavalla. Torman seurakuntaan 

päätettiin palkata puolipäiväinen diakonissa, tormalainen Lii Kukk. Pakilan 

Tormaystävät päätti maaliskuussa 1993 auttaa Torman seurakuntaa 

diakoniatyöntekijän palkkaamisessa.
303

 Diakonissan palkanmaksumuodot 

vaihtelivat, esimerkiksi loppuvuodesta 1996 Kukkin palkkauksena hänelle 

luovutettiin kylmähuone.
304

 Pakilan Tormaystävät on myös kustantanut Torman 
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seurakunnassa toimiville työntekijöille ja luottamushenkilöille Viron evankelis-

luterilaisen kirkon koulutuksia.
305

 

Torman seurakunnan oman papin, Peeter Karman, lopetettua työnsä Torman 

seurakunnassa vuonna 1994, seurakunnan jumalanpalveluselämää tuli hoitamaan 

Urmas Oras. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset oli välttämätöntä 

järjestää, joten Oraksen toivottiin pysyvän Torman seurakunnassa edes sen niihin 

vaadittavan rajatun ajan viikossa. Tämän vuoksi Pakilan Tormaystävät esitti 

syksyllä 1996, että Torman seurakunnan säätiö alkaisi maksaa Urmas Orakselle 

500 kruunua kuukaudessa Oraksen aiemman palkan lisäksi.
306

 Vuoden 1997 

alusta alkaen palkkatuki nostettiin 800 kruunuun kuussa.
307

 

Pakilan Tormaystävät järjesti 15.11.1998 Torma-illan, johon paikalle tuli 

yhdistyksen jäseniä tapaamaan Torman seurakunnan uutta pappispariskuntaa Ralf 

Alasoota ja Liina Tuulikia. Torma-illan tarkoituksena oli kertoa Tormaystävien 

jäsenille mahdollisuudesta osallistua pappien palkkaukseen kummitoiminnan 

avulla.
308

 Vuoden 1999 alussa papin kuukausipalkka Torman seurakunnassa oli 

2000 EEK, eli tuolloisessa Suomen rahassa 800 markkaa. Palkka oli heikko jo 

Viron mittakaavassa ja monien muiden ystävyysseurakuntien tavoin Pakilan 

Tormaystävät perusti ”pappisrenkaan” ihmisistä, jotka olivat valmiita antamaan 

tietyn kuukausilahjoituksen papin kuukausipalkan nostamiseksi. Tormaystävien 

tavoitteena oli saada Torman seurakunnan papille palkkaan tuhannen Viron 

kruunun
309

 kuukausittainen lisäys ja lahjoittamiseen halukkailta Tormaystävien 

jäseniltä toivottiin siihen vähintään 50 markan kuukausittaista lahjoitusta.
310

  

Vuonna 1999 Pakilan Tormaystävät käytti Torman seurakunnan papin ja 

kanttorin palkkauksiin yhteensä 4632,40 markkaa. Summasta valtaosa, 4170 

markkaa, tuli keräystuloilla.
311

 Pakilan Tormaystävien jäsenten muodostaman 

”pappisrenkaan” tukea tästä summasta oli 2870 markkaa. Jäseniä renkaassa oli 

yhdeksän.
312

 Seuraavana vuonna palkkatukea saatiin kasvatettua ja vuonna 2000 

papin ja kanttori Kersti Matsonin palkkausta saatiin tuettua yhteensä 6210,40 
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markalla.
313

 Papin palkkaan tuettu summa oli edelleen 1000 kruunua kuukaudessa 

ja kanttorin 500 kruunua kuukaudessa.
314

 Tuolloin tilanne Torman seurakunnan 

palkkauksen suhteen oli kuitenkin eri, sillä Torman pappina toimi Palamusen 

seurakunnan kirkkoherra Jaan Nuga, jolle palkkaa maksoi Palamusen seurakunta. 

Torman seurakunta ei maksanut hänelle palkkaa, vaan sen sijaan kuukausittaista 

1500 kruunun arvoista autonkäyttökorvausta Palamusen seurakunnalle. Pakilan 

Tormaystävien 1000 kruunun lahjoitus oli siis ainoa Jaan Nugan itsensä Tormasta 

saama palkkio.
315

  

3.7. Tormaystävien jäsenmatkat Viroon 

Toimittaessaan humanitaarista avustusta, järjestäessään Torman kirkon ja 

pappilan korjausta sekä muita ystävyystoiminnan muotoja, Tormaystävien jäsenet 

matkustivat usein Tormaan asioiden järjestämiseksi. Myös Pakilan 

seurakuntaneuvosto vieraili 1990-luvun alussa Tormassa suunnittelemassa 

yhteistyön muotoja.
316

 Vuonna 1996 Pakilan Tormaystävät alkoi järjestää 

jäsenmatkoja Tormaan ja jäsenmatkat Tormaystävien toimintamuotona vakiintui 

hyvin pian. Yhdistyksen jäsenmatkoista kerätyillä maksuilla tuettiin Torman 

seurakuntaa.
317

 Matkojen kohteet ovat vaihdelleet ympäri Viroa, mutta yhteistä 

lähes kaikilla jäsenmatkoilla on ollut osallistuminen jumalanpalvelukseen 

Tormassa.
318

 

Ensimmäisen jäsenmatkansa Pakilan Tormaystävät järjesti 13.–15.9.1996 

Tormaan. Matkalle osallistui 24 Tormaystävien ja 15 Pakilan 

seurakuntaneuvoston jäsentä. Alkumatka Helsingistä Tallinnaan tehtiin 

kantosiipialuksella. Tallinnasta seurue matkasi Jõgevaan, Laiusen linnaan ja 

Tormaan sekä illaksi lopulta Tarttoon, jossa myös yövyttiin. Lauantaina 14.9. 

vierailtiin ensin Luuan kartanolla, josta matkattiin jälleen Tormaan. Torman 

seurakunta järjesti ”Saagem tuttavaks” -kirkko- ja syysjuhlan, jossa tormalaiset ja 

pakilalaiset tutustuivat toisiinsa. Lähtöpäivänä 15.9. Tapani Harviainen esitteli 

Tarttoa bussikierroksen muodossa, minkä jälkeen matka jatkui kohti Tallinnaa. 

Matkalla seurue pysähtyi Puurmanin kartanossa sekä Põltsamaan linnassa, ja 

lopulta illalla koitti matka perinteisellä Georg Ots -aluksella Helsinkiin.
319
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Seuraavana vuonna Pakilan Tormaystävät suunnitteli matkaa Länsi-Viroon 

ja Viron saaristoon syksyksi 1997, mutta mukaan ilmoittautui niin vähän ihmisiä, 

ettei matkaa järjestetty.
320

 Vuonna 1998 Pakilan Tormaystävät matkusti Viroon 

30.4.–3.5.
321

 Jäsenmatkan kohteena oli Itä-Viro ja mukana oli 15 Tormaystävien 

jäsentä. Matkalla vierailtiin itäisen Viron kaupungeissa Narvassa ja Rakveressa, 

sekä eteläisemmissä Põltsamaalla, Tartossa ja Võrussa. Matkan viimeisiksi 

päiviksi seurue saapui Tormaan.
322

 Samana keväänä Torman seurakunnan jäseniä 

oli vieraillut Suomessa. Tuolloin he majoittuivat Pakilan Tormaystävien jäsenten 

kodeissa.
323

 Nyt puolestaan kymmenen Pakilan Tormaystävien jäsenmatkalle 

osallistuvaa yöpyi matkan viimeisen yön pääosin niiden tormalaisten kodeissa,
324

 

jotka olivat yöpyneet keväällä heidän luonaan.
325

 Sunnuntaina seurue osallistui 

jumalanpalvelukseen Torman kirkossa.
326

 

Pakilan Tormaystävien jäsenmatkan vuosittainen aikataulu alkoi vakiintua 

vuonna 1999, jolloin matka järjestettiin edellisen vuoden malliin 

vappuviikonloppuna 29.4.–2.5. Tällöin kohteina olivat Viron länsisaariston 

Haapsalu ja Saarenmaa, pikkukaupunki Paide keskellä Viroa ja lopuksi tuttuun 

malliin Torman seurakunta. Mukaan lähti yhteensä 21 Tormaystävien jäsentä ja 

jäsenten ystävää. Erityispiirteenä vuoden 1999 jäsenmatkan Torman vierailussa 

oli se, että sunnuntaisessa jumalanpalveluksessa kastettiin viisi tormalaista lasta, 

mikä oli hyvin poikkeuksellista kasteiden vuosittaisen (vähäisen) määrän vuoksi. 

Samana vuonna 1999 Pakilan Tormaystävät järjestivät myös lyhyemmän 

syysmatkan Tallinnaan. Oopperamatkaksi kutsutulle syysmatkalle mukaan lähti 

52 henkilöä.
327

 Matkalla vierailtiin Kiiun linnassa, Kolgan kartanossa sekä Viron 

merkkihenkilöiden ja Suomi-poikien muistomerkeillä Metsakalmistussa. Osa 

matkan ohjelmaa oli myös ooppera ”Don Giovanni” Estonia-teatterissa, 

tutustuminen Tallinnan Käyttötaiteen museoon ja vanhaan kaupunkiin.
328

  

3.8. Tormalaisten matkat Pakilaan 

Pakilan Tormaystävät on historiansa aikana järjestänyt paljon matkoja Suomen ja 

Viron välillä. Pääosa matkoista on ollut yhdistyksen jäsenmatkoja, joista kerroin 
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aiemmassa luvussa, mutta tutkimusajanjaksoon sisältyi myös paljon 

Tormaystävien tormalaisille kustantamia matkoja. Yhteistyötä on haluttu 

harjoittaa molemmin puolin Suomenlahtea ja vieraanvaraisuuden nimissä myös 

Torman seurakuntalaisia on kutsuttu vierailemaan pakilalaisten luona ja 

tutustumaan siten Pakilan seurakunnan toimintaan ja seurakuntalaisten elämään. 

Tavoitteena vierailuissa on ollut ”henkilö- ja perhekohtaisten suhteiden luominen 

tormalaisten ja pakilalaisten välille”.
329

 

Ensimmäinen Torman seurakunnan jäsenten matka Pakilaan järjestettiin heti 

ystävyystoiminnan alettua toukokuussa 1991. Torman kirkkoherra Peeter Karma 

vieraili Torman kahden sovhoosin ja yhden kolhoosin johtajien kanssa Suomessa 

tutustumassa kierrättämiseen, perunankasvatukseen ja perunateollisuuteen.
330

 

Matkan järjesti Pakilan seurakunnan Torma-työryhmä tavoitteenaan kehittää 

Torman maataloutta. Samana vuonna Karma vieraili Pakilassa yhteensä kolmesti 

ja saarnasi niistä yhdellä kerralla Pakilan seurakunnan jumalanpalveluksessa.
331

 

Vieraiden kokemukset matkasta olivat positiivisia, liha-alasta ja perunanviljelystä 

Suomessa oli saatu hyvä kuva. Pakilan Tormaystävien Torman kunnan ja 

seurakunnan merkkihenkilöille tarjoaman vierailun avulla seurakunnan ja 

sovhoosien sekä kolhoosin toimijoiden välille muodostui luottamusta ja arvostusta 

Torman kehittämistä kohtaan.
332

 

Marraskuussa 1992 yhteensä 20 Torman seurakunnan aktiivijäsentä ja 

seurakuntaneuvoston jäsentä vieraili Pakilassa viikonlopun ajan. Matkan aikana 

tutustuttiin Helsinkiin ja Pakilan seurakunnan toimintaan. Kaikki vieraat asuivat 

matkan ajan pakilalaisten kodeissa ja uusia siteitä muodostui Pakilan ja Torman 

seurakuntien jäsenten välille heidän tutustuessaan yhteiselon kautta.
333

 Torman 

seurakunnan kirkkoherra Peeter Karma vieraili Pakilassa seuraavan vuoden 

marraskuussa ja piti esitelmän Tormaan liittyen Tormaystävien järjestämässä 

tapaamisessa.
334

 

Kesäkuussa 1997 39 Torman seurakunnan jäsentä tuli viikonlopuksi 

vierailemaan Pakilassa. Pakilan Tormaystävät huolehti vierailijoiden 

majoituksesta ja ylläpidosta Pakilan seurakuntalaisten kodeissa.
335

 Matkan 
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ohjelmassa oli vironkielinen kaupunkikierros Helsingin keskustassa, yhteinen 

illanvietto Torpparinmäen kortteritalossa ja jumalanpalvelus, jossa Torman 

seurakunnan kirkkoherra Urmas Oras saarnasi.
336

 Illanvieton aikana muun muassa 

tormalaiset ja pakilalainen Hannele Soljander-Halme esittivät musiikkia, Pakilan 

Naisvoimistelijat esiintyivät ja ruokailtiin.
337

 

3.9. Toimintakokeiluja ja lyhytaikaisempia toimintamuotoja  

Pakilan Tormaystävien toiminnassa jotkin toimintamuodot vakiintuivat ja/tai 

olivat hyvin merkittäviä sen ajan, kun niitä toteutettiin. Näitä toimintamuotoja 

olivat muun muassa lihanjalostustehdas TORPAK A/S, Pakilan ja Torman välinen 

lapsi- ja nuorisotyö sekä Pakilan Tormaystävien järjestämät matkat. Tällaisista 

pitkäaikaisemmista toimintamuodoista olen osasta jo kertonut tutkielmassani ja 

lopuista kerron tulevissa luvuissa. Tormaystävien historiassa on kuitenkin 

kokeiltu myös monia sellaisia toimintamuotoja, jotka eivät syystä tai toisesta 

kehittyneet tai säilyneet Torman ja Pakilan seurakuntien yhteistyössä mukana. 

Nämä toimintakokeilut osoittavat sen, kuinka innovatiivisesti yhteistyötä kahden 

seurakunnan välillä on pyritty rakentamaan ja kuinka monin tavoin 

ystävyysseurakunnan alueella asuvien ihmisten elämää on pyritty molemmin 

puolin Suomenlahtea tukemaan. Toiminnan kehityksen kannalta on kiinnostavaa 

tutustua myös näihin toimintamuotoihin, joista ei tullut perinteitä Pakilan ja 

Torman väliseen yhteistyöhön. 

Heti Pakilan Tormaystävien perustamisen jälkeen vuonna 1991 yhdistyksen 

kautta pyrittiin työllistämään tormalaisia naisia käsitöiden parissa. TORPAK A/S 

oli ainakin alussa hyvin pitkälti tormalaisia miehiä työllistävä yritys, joten naisten 

työllistämiseksi tekstiilitaiteilija Katri Haahti alkoi etsiä tormalaisten naisten 

parista hyviä myssyntekijöitä.
338

 Hattuja oli tarkoitus saada myös ulkomaisille 

markkinoille, mutta tekstiilinäytteitä koottaessa huomattiin, ettei riittävästi 

onnistuneita saatu kokoon ja työllistämishanke lopetettiin.
339

 Parin vuoden 

kuluttua, vuonna 1993, Tormassa yritettiin jälleen työllistää tormalaisia naisia 

käsitöiden parissa. Tuolloin Kalevi Salminen, Osmo Savola ja eräs pakilalainen 

nainen, olisiko Tormassa mahdollista alkaa teettää kukka-asetelmia ja käsitöitä 

toimeksiannosta.
340

 Hanke ei edennyt tormalaisten työllistämiseen asti. 

                                                 
336

 TSA EELK Torma-Maarja koguduse sõnaline aruanne 1997; PTA PT toimintakertomus 1997. 
337

 PTA PT hallituksen kokous 4.6.1997. 
338

 PTA Torma-työryhmän kokous 1.6.1991. 
339

 PTA Torma-työryhmän kokous 6.10.1991. 
340

 PTA PT hallituksen kokous 1993. 



54 

Vuonna 1995 Pakilan Tormaystävät alkoi järjestää Pakilan kirkolla viron 

kielen harrastuspiiriä pakilalaisille viron kielestä ja Viron asioista kiinnostuneille. 

Piiriä ohjasi Pauli Matikainen. Vuonna 1995 sen viikoittaisiin tapaamisiin 

osallistui keskimäärin seitsemästä kahdeksaan harrastajaa.
341

 Seuraavana vuonna 

osallistujia oli keskimäärin neljästä kahdeksaan,
342

 sitä seuraavana vuonna 

neljästä seitsemään. Viron kielen harrastuspiirissä tutustuttiin Viroon 

aikakauslehtien artikkeleja kääntämällä ja osallistuttiin välillä myös Tuglas-seuran 

aihetta käsitteleviin esitelmätilaisuuksiin.
343

 Toiminta jatkui vuoteen 1998 asti.
344

 

Pakilan Tormaystävät vastaanotti vuonna 1996 kirjeen henkilöltä, joka 

halusi pysyä tuntemattomana. Tämä henkilö lähetti kirjeessään yhdistykselle tuhat 

markkaa käytettäväksi tormalaisten puutteenalaisten vanhusten tukemiseen. 

Kirjeessään lahjoittaja kehotti muitakin pakilalaisia osallistumaan tällaiseen 

toimintaan.
345

 Pakilan Tormaystävät jakoi summan Torman seitsemän kaikista 

vähävaraisimman vanhuksen kesken käytettäväksi lääkkeiden ja lääketarvikkeiden 

hankintaan. Vanhusten tukemiseksi alettiin kerätä enemmänkin rahaa.
346

 Rahoilla 

tehdystä tormalaisten vanhusten tukemisesta kerroin tarkemmin luvussa 

”Humanitaarinen avustustoiminta”.  

Vanhusten avustamista jatkettiin avaamalla joulukuussa 1996 keräys 

Torman vanhustyön hyväksi. Pakilan Tormaystävät lähetti tukianomusta 

eteenpäin pakilalaisille yhdistyksille ja yrityksille.
347

 Vielä samana vuonna 1996 

pakilalainen Elisabet Vainio tarjoutui järjestämään kudontakurssin tormalaisille ja 

Pakilan Tormaystävät päätti selvittää kurssin järjestämisen mahdollisuutta 

Torman koulun käsityönopettajalta.
348

 Vuonna 1997 Pakilan Tormaystävien jäsen 

Risto Kausto lahjoitti lypsykoneen tuntemalleen tormalaiselle perheelle. Pakilan 

Tormaystävät järjesti lypsykoneen toimituksen Tormaan.
349

 Seuraavan kerran 

käsitöihin liittyvästä yhteistyömuodosta keskusteltiin vuonna 1999, jolloin 

yhdistyksen jäsenet Lempi ja Martti Luhtasela esittivät Pakilan Tormaystäville 

kudontatoiminnan aloittamista Tormassa.
350

 Pakilasta tarjottiin Tormaan 

lahjoitettaviksi yksiä kangaspuita kudontatoiminnan aloittamiseksi. Uolevi 
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Langinmaa keskusteli asiasta Torman seurakunnan Liina Tuulikin kanssa, mutta 

toimintaa ei aloitettu.
351

 

Pakilan Tormaystävät osallistui tutkimusajankohdan sisällä monina vuosina 

ensin Pakilan seurakunnan itsenäisyyspäivän myyjäisiin, sittemmin 

joulumyyjäisiin. Myyjäisissä Tormaystävillä oli oma pöytä, jossa järjestettiin 

muun muassa erilaisia arpajaisia, joilla kerättiin varoja Torman seurakunnan 

tueksi.
352

  

Pakilan Tormaystävien Tormaan lahjoittamista vaatteista, tavaroista ja 

rahasta kerroin tarkemmin humanitaarisesta avusta kertovassa luvussa. Yllä 

mainitut lahjoitukset poikkeavat jollakin tavoin tavallisista lahjoituksista, joten ne 

on eritelty muista. Myös Torman seurakunnasta tehtiin lahjoituksia Pakilan 

seurakunnalle ja Pakilan Tormaystäville. Ystävyysseurakuntatoiminnan 

alkutaipaleella, vuonna 1992, Torman seurakunta lahjoitti Pakilan seurakunnalle 

150 joulukuusta, jotka Pakilan Tormaystävät myi eteenpäin saaden kuusista 1050 

markkaa käytettäväksi Torman seurakunnan tukemiseen.
353

 Osasyyksi Torman 

seurakunnan tekemään lahjoitukseen voi nähdä Torman tarpeen tehdä Pakilan ja 

Torman välisestä seurakuntayhteistyöstä enemmän kahdensuuntaista ja siten 

tasavertaistaa toiminnan osapuolia, sillä muutoin Torma oli toiminnassa varsin 

pitkälti autettavan ja Pakila auttajan roolissa. 
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4. Pakilan ja Torman seurakuntien ystävyystoiminta 
vakiintuu 2000–2013 

4.1. Ystävyystoiminnan merkkihenkilöt uudella 
vuosituhannella 

Vuosituhansien vaihteeseen asti Torman seurakunnan pappina toimi diakoni Ralf 

Alasoo. Vuonna 2000 Alasoo kuitenkin muutti puolisonsa Liina Tuulikin kanssa 

Tormasta Tallinnaan, jossa Ralf Alasoo aloitti työn sotilaspappina ja Liina Tuulik 

Tallinnan tuomiokapitulissa ulkomaansihteerinä.
354

 Alasoon ja Tuulikin 

lopettaessa työnsä Torman seurakunnassa, kirkkoherran tehtävää hoitamaan siirtyi 

Jaan Nuga. Kuten Urmas Oras ennen Ralf Alasoota, myös Jaan Nuga työskenteli 

päätoimisesti kirkkoherrana toisessa seurakunnassa, joskin Nugan seurakunta oli 

aivan Torman lähellä sijaitsevassa Palamusen kunnassa. Nuga asui perheineen 

Torman pappilassa, joten vaikka hän ei ollutkaan kokopäiväinen kirkkoherra 

Tormassa, Nugan perhe oli aktiivisesti läsnä Torman seurakunnan elämässä.
355

 

Jaan Nugan vaimo Ingrid Nuga opiskeli teologiaa ja hän halusi kehittää Torman 

seurakunnan pyhäkoulu- ja diakoniatyötä.
356

 

 Jaan Nuga toimi Torman seurakunnan osa-aikaisena kirkkoherrana ja siten 

Pakilan ja Torman seurakuntien yhteistyöstä Tormassa vastaavana henkilönä 

vuosina 2000–2006.
357

 Vuonna 2006 Torman seurakuntaan saatiin kokoaikaiseksi 

papiksi Mehis Pupart, joka vihittiin seurakunnan kirkkoherraksi syyskuussa 

2006.
358

 Pupart työskenteli Torman seurakunnan kirkkoherrana koko 

tutkimusajanjakson loppuajan. Kuten Ralf Alasoo ja Jaan Nuga, myös Mehis 

Pupart asui Torman pappilassa.
359

 Mehis Pupart oli tutkimusajanjaksolla Peeter 

Karman jälkeen ensimmäinen Torman seurakunnan kirkkoherra, jolla oli papin 

pätevyys ja joka työskenteli ainoastaan Torman seurakunnassa. 

Pakilan Tormaystävien puheenjohtaja vaihtui monta kertaa vuosien 2000–

2013 aikana. Vuoden 2000 puheenjohtajana toimi vuonna 1996 tehtävään valittu 

Tapani Harviainen.
360

 Seuraavien kahden vuoden ajan puheenjohtajana toimi 

jälleen Pakilan Tormaystävien alkutaipaleella toimintamuotoihin aktiivisesti 
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vaikuttanut Kalevi Salminen.
361

 Vuodesta 2003 tutkimusajanjakson loppuun asti 

Tormaystävien puheenjohtajan tehtävässä toimi Pauli Matikainen.
362

 Monet 

Pakilan Tormaystävien toimijoista, mukaan lukien Pauli Matikainen, olivat 

vuoden 2013 lopulla tehneet Torman ja Pakilan välistä ystävyysseurakuntatyötä jo 

parinkymmenen vuoden ajan. Näistä toimijoista, jotka erottuivat muista 

Tormaystävien jäsenistä pitkällisen osallistumisensa vuoksi, kerron lisää 

myöhemmin. 

Pakilan Tormaystävät ry:n jäsenmäärä pysytteli vuodesta 1999 eteenpäin 

noin sadan jäsenen tietämissä. Esimerkiksi vuoden 2000 lopulla jäseniä oli 97, 

joista ainaisjäseniä 12,
363

 ja vuonna 2001 106, joista ainaisjäseniä 16 ja 

kannattajajäseniä 1.
364

 Varsinaisten jäsenhankintakampanjojen lisäksi Pakilan 

Tormaystävien jäsenmäärää kasvatti Tormaystävien hallituksen mukaan 

onnistuneet jäsenmatkat, joille osallistuneet henkilöt päättivät positiivisen 

kokemuksensa myötä liittyä yhdistyksen jäseniksi.
365

 Liitteenä olevasta kaaviosta 

näkee Pakilan Tormaystävät ry:n jäsenmäärän kehityksen koko 

tutkimusajanjakson ajalta. (liite 3) 

 Tutkimusajankohdan loppuvuosina 2008–2013 Pakilan Tormaystävien 

jäsenmäärä vaihteli vuosittain noin sadan jäsenen molemmin puolin. Vuonna 2008 

jäseniä yhdistyksessä oli 117 (ainaisjäseniä 12),
366

 seuraavana vuonna 110, joista 

ainaisjäseniä oli 15.
367

 Vuonna 2010 jäsenmääräksi laskettiin 129 henkilöä,
368

 

mutta seuraavana vuonna jäseniksi laskettiin vain sinä vuonna jäsenmaksun 

maksaneet ja määrä tasaantui 106:aan.
369

 Vuonna 2013 jäseniä oli 96, joista 

ainaisjäseniä yhdeksän ja kunniajäseniä kolme kappaletta.
370

 

 Euroihin siirryttäessä vuosijäsenmaksun suuruudeksi tuli 15 euroa, 

ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 50 euroa.
371

 Vuonna 

2012 kannattajajäsenmaksu nostettiin 150 euroon ja yhdistykselle määriteltiin 

kunniajäsenyys, jonka omaavat olivat vapautettuja jäsenmaksujen 
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maksamisesta.
372

 Kunniajäseniksi valituista henkilöistä ja heidän valinnastaan 

kerron tarkemmin myöhemmässä luvussa. 

4.2. Torman pappila asuinkelpoiseksi 

Syksyn 1998 aikana Torman pappilaa oli alettu remontoida papin asunnoksi, 

seurakunnan talvikirkoksi, pyhäkoulutilaksi
373

 ja kirkkoherranvirastoksi. Sisätilat 

valmistuivat kevään ja kesän 1999 aikana,
374

 ja pappilan katon korjausta lähdettiin 

selvittämään niiden valmistumisen jälkeen. Pappilan ulkokaton tukirakenteiden ja 

lämpöeristyksen uusimiseen haettiin rahoitusta, jota Suomen kulttuurirahasto 

myönsi vuonna 2000 Pakilan Tormaystäville 40 000 markkaa. Näin katto päästiin 

korjaamaan Viron museoviraston (Muinsuskaitseamet) ohjeistuksen ja valvonnan 

mukaisesti,
375

 ja jo kesällä 2000 pappilan katto oli kunnossa.
376

 Torman pappilan 

katon korjausta varten otettu laina saatiin maksetuksi loppuun syksyllä 2001.
377

 

Vuonna 2002 Torman pappilaan ostettiin Pakilan Tormaystävien rahoituksella 

uusi kastelupumppu.
378

 

Torman pappilan peruskorjauksen ja esimerkiksi vesijärjestelmän 

nykyaikaistamisen myötä Torman seurakunnan kirkkoherrana toiminut Ralf 

Alasoo pääsi puolisonsa Liina Tuulikin kanssa muuttamaan pappilaan. 

Pariskunnan asuminen pappilassa ja yhteinen seurakuntatyö aktivoi seurakuntaa 

merkittävästi.
379

 Kastettujen määrä nousi vuodessa kolmesta yhdeksääntoista ja 

konfirmoitujen määrä kahdesta kahteenkymmeneen.
380

 Myös pyhäkoulutoiminta 

lisääntyi ja diakoniatoiminnan järjestäminen pappilassa helpottui ja siten sen 

tavoitettavuus parani.
381

 

Vuonna 2003 remonttia jatkettiin vaihtamalla pappilan ikkunat ja 

aloittamalla pappilan vierashuoneiden kunnostamista.
382

 Pappilan yhteensä 

yksitoista henkeä majoittavat vierashuoneet valmistuivat 2004.
383

 Ennen niiden 

valmistumista Torman seurakunnalla ei ollut paikkaa majoittaa vierailijoita ja 
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vierashuoneiden uskottiin lisäävän kävijöitä.
384

 Vierashuoneiden yhteydessä 

olevan keittiön kunnostus, mikä toteutettiin vuosien 2003–2004 remontissa, 

mahdollisti Torman seurakunnan jumalanpalvelusten kirkkokahvien 

järjestämisen.
385

 Jumalanpalvelusten jälkeen järjestettävät kirkkokahvit yhdistävät 

seurakuntalaisia toisiinsa lisäämällä keskustelua ihmisten välillä. 

Torman seurakunnan pappilan remonttia jatkettiin jälleen vuonna 2008. 

Pappilan peltinen katto oli heikossa kunnossa ja se päätettiin maalata. Samana 

vuonna Torman kirkkoon hankittiin äänentoistojärjestelmä Pakilan Tormaystävien 

jäsenten Kaija ja Uolevi Langinmaan lahjoituksella.
386

 Vuosina 2010 ja 2011 

tapahtuneissa myrskyissä Torman kirkon ja sen tornin peltikatto irtosi joistakin 

kohdista ja sen korjaus oli siitä asti seurakunnan toimintalistalla.
387

 Torman 

seurakunta ei kuitenkaan vuoden 2013 loppuun mennessä kyennyt kustantamaan 

katon korjausta.  

Torman pappilaa kunnostettiin vähitellen vuosi vuodelta. Vuonna 2013 

pappilan ulkoeteinen kunnostettiin, pyhäkouluhuoneen seinät ja lattia maalattiin 

sekä kirkkoherran asunnon kylpyhuoneessa ja vierashuoneiden keittiössä tehtiin 

kunnostustöitä. Pakilan Tormaystävät osallistui remontin materiaalikustannuksiin 

ja Tormassa toimiva Peipsi Pärl kustansi remontin työt. Pappilan ovien eteen 

valettiin myös uudet portaat ja kellarin oviaukkoon rakennettiin ehjät luukut.
388

 

Pakilan Tormaystävät on lahjoituksillaan pyrkinyt tukemaan Torman 

seurakunnan mahdollisuuksia huolehtia itse itsestään. Vuonna 2010 Torman 

seurakunnalle ostettiin Tormaystävien tuella ruohonleikkuutraktori, jonka avulla 

seurakunnan oli huomattavasti helpompi huolehtia pappilan ja kirkon pihamaasta. 

Traktorilla saatiin leikatuksi pihojen nurmikot, vietyä syksyllä lehdet pois pihoilta 

ja niin edelleen.
389

 Syksyllä 2011 Tormaystävät hankki Torman seurakunnan 

kirkkoherralle sähkömoottorilla varustetun polkupyörän, jotta seurakunnan 

alueella liikkuminen muun muassa toimituksia järjestäessä olisi kirkkoherralle 

helpompaa.
390

 Syksyllä 2013 Tormaystävät tuki Torman seurakuntaa rahallisesti 

sen ostaessa lehtipuhaltimen, joka edelleen helpotti kirkon ja pappilan pihapiiristä 

huolehtimisesta.
391

 Ostokset eivät varsinaisesti liittyneet Torman kirkon tai 
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pappilan remontoimiseen, mutta myös rakennusten pihoista oli välttämätöntä pitää 

huolta ja koneiden avulla Torman seurakunnan toimijat saattoivat tehdä sen itse 

jatkossakin. 

4.3. Lapsi- ja nuorisotyön uusi nousu 

1990-luvun alussa Pakilan Tormaystävien ja sitä edeltäneen Pakilan seurakunnan 

Torma-työryhmän aloittaessa toimintaansa Pakila-Torma -ystävyystoimintaa 

aloitettiin lapsi- ja nuorisotyöstä. Muutaman vuoden jälkeen ystävyysseurakuntien 

välinen lapsi- ja nuorisotyö lakkasi miltei kokonaan, sillä toimijat sekä Torman 

seurakunnassa että Pakilan Tormaystävissä vaihtuivat. Kansainvälinen lapsi- ja 

nuorisotyö on vahvasti riippuvaista siitä, että sitä työmuotoa tekevät ihmiset ovat 

kiinnostuneita kansainvälisestä ystävyysseurakuntatoiminnasta. Tormassa 

työntekijöiden kiinnostusta merkittävämpi tekijä oli se, että 1990-luvun 

puolivälissä oli monen vuoden mittainen ajanjakso, jolloin Tormassa ei ollut omaa 

pappia. Vain pari päivää viikossa kussakin seurakunnassa työskentelevällä papilla 

harvoin oli aikaa koordinoida seurakunnassa muuta toimintaa kuin 

jumalanpalvelukset ja välttämättömät kirkolliset toimitukset. 

Keväällä 2001 alettiin jälleen keskustella tormalaisten lasten kutsumisesta 

Pakilaan lastenleirille saman vuoden kesäkuussa.
392

 Tavoitteena oli tarjota 

muutamalle ahkeraksi arvioidulle pyhäkoululaiselle opettajineen matka 

suomalaiselle lastenleirille, mutta vielä vuonna 2001 suunnitelma ei onnistunut.
393

 

Pakilan Tormaystävät tahtoi kuitenkin tukea Torman seurakunnan hyvin aktiivista 

pyhäkoulutyötä jollakin tavalla, joten Torman seurakunnalle tilattiin 30 kappaletta 

virolaista pyhäkoululehteä jaettavaksi pyhäkouluun osallistuville lapsille.
394

 

Kesäkuun 2002 alussa Torman seurakunnan pyhäkoulutyötä tehneet Heli 

Keiv ja Anne Puusepp lapsineen pääsivät osallistumaan nelipäiväiselle 

lastenleirille Pakilan seurakunnassa.
395

 Vierailu saatiin järjestettyä myös 

seuraavana vuonna, jolloin kolme Torman seurakunnan lasta pääsi osallistumaan 

Pakilan seurakunnan pyhäkoululeirille.
396

 Vuonna 2004 yhteistä pyhäkoululeiriä 

ei järjestetty, mutta Pakilan Tormaystävät osallistui silloin Torman seurakunnan 

pyhäkoululaisten oman retken kustannuksiin.
397

 Kesällä 2006 neljä 

pyhäkoululaista kahden opettajansa kanssa vietti jälleen kaksi viikkoa Suomessa 
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tutustuen Pakilan seurakunnan lastentoimintaan. Pakilan Tormaystävät kustansi 

vierailijoiden matkat ja majoitukset.
398

 Seuraavana kesänä viisi lasta ja kaksi 

ohjaajaa Tormasta osallistuivat Pakilan seurakunnan mukana kansainväliselle 

leirille Partaharjulla. Tormaystävät kustansi heidän laivalippunsa ja 

leirimaksunsa.
399

 

Perinne tormalaisten lasten osallistumisesta Pakilan seurakunnan lasten 

kesäleireille jatkui vuoteen 2008 asti, jolloin neljä tormalaislasta osallistui Torman 

seurakunnan kirkkoherran kanssa Pakilan seurakunnan päiväleirille.
400

 Mehis 

Pupart kertoi haastattelussaan vuonna 2008, että pappilassa on suunnitelmissa 

pitää jälleen lasten- ja nuortenleirejä.
401

 Torman ja Pakilan seurakuntien yhteistä 

lasten- tai nuortentoimintaa ei Tormassa kuitenkaan tutkimusajankohtana 

järjestetty. 

4.4. Torman papin palkkatuki vakinaistuu 

Pakilan Tormaystävät alkoi 1990-luvulla tukea Torman seurakuntaa sen 

työntekijöiden, erityisesti diakonissan ja kirkkoherran, palkkauksessa. 

Tormaystävät perusti ”pappisrenkaan” kerätäkseen varoja Torman papin 

palkkaukseen. Torman seurakunnassa, kuten monissa muissakin Viron 

maalaisseurakunnissa, papin palkkaus oli hyvin heikkoa. Tormaystävät pyrki 

nostamaan Torman seurakunnan papin kuukausipalkkaa maksamalla siihen 

kuukausittaisen lisäsumman ja siten motivoimaan pappeja pysymään Torman 

seurakunnassa töissä. 1990-luvulla ja vuonna 2000 tavoitteena oli papin palkan 

tukeminen 1000 kruunulla kuukaudessa, ja vuosittain oli päästy siihen summaan 

tai vähän sen yli. Vuonna 2000 pappisrenkaasta saadut keräystulot olivat 

merkittävässä osassa Tormaystävien Torman seurakunnan papin palkkauksen 

korottamiseen käyttämästä rahasta, niiden osuus palkkatuesta oli 5700 markkaa.
402

 

Torman seurakunnan pappi sai seurakunnasta saamansa palkan ja Tormaystäviltä 

saamansa palkkatuen lisäksi asua perheineen Torman pappilassa ilmaiseksi.
403

 

 Viron evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia ei velvoitettu vuoteen 2008 

asti maksamaan työntekijöilleen palkkaa. Mikäli seurakunta ei maksanut palkkaa, 

pappi sai kirkkohallitukselta tukea 600–900 kruunua kuukaudessa. Monissa 

niistäkin seurakunnista, joissa papeille maksettiin tehdystä työstä, palkka jäi 
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reilusti alle Viron vähimmäispalkan. Heikon palkkauksen tai ainoastaan 

kirkkohallitukselta saadun tuen varassa toimivat erityisesti Viron 

maalaisseurakuntien papit.
404

 Vaikka Torman seurakunta pystyikin maksamaan 

papilleen jonkinlaista palkkaa, oli ulkopuolelta tuleva palkkatuki papin 

taloudellisen selviytymisen kannalta erittäin tärkeää. Pappien palkkatilanne oli siis 

Tormassa samanlainen kuin muissakin erityisesti Viron maalaisseurakunnissa, 

eikä papin palkkaan annettava tuki ollut poikkeuksellista.  

Vuoden 2001 alusta alkaen Torman seurakunnan papille ja kanttorin 

palkkatuelle määriteltiin tietty vuosittainen summa. Vuonna 2001 papille 

maksettiin palkkatukea 12 000 Viron kruunua (noin 4560 markkaa) ja kanttorille 

5200 kruunua (noin 1980 markkaa). Samalla seurakuntaneuvoston 

puheenjohtajalle maksettiin vuodelta 2001 3000 kruunua (noin 1140 markkaa). 

Pakilan Tormaystävien ”pappisrenkaan” keräystulot olivat tuona vuonna 4500 

markkaa. Myös Pakilan seurakunta osallistui Pakilan Tormaystävien kautta papin 

palkkatukeen vuoden aikana 2400 markalla ja kanttorin palkkaukseen 2000 

markalla.
405

 Pappisrengas toimi muutaman vuoden ajan ja sen kautta saatiin 

lahjoituksia Torman seurakunnan papin palkkaukseen. Uuden vuosituhannen 

puolella renkaan toiminta alkoi kuitenkin hiipua ja vuonna 2003 pappisrenkaan 

keräystulot olivat vain 80 euroa.
406

 

Vuonna 2007 Pakilan Tormaystävät päätti nostaa Viron kruunun arvon 

muututtua Torman seurakunnan papille annettavaa palkkatukea kuukausittaisesta 

1000 Viron kruunusta 3000 kruunuun.
407

 Tästä johtuen vuonna 2008 Pakilan 

Tormaystävät käytti papin palkkatukeen 2 708,59 euroa.
408

 Seuraavana vuonna 

pappilan remonttikustannusten laskettua Tormaystävien oli mahdollista tukea 

papin palkkausta suuremmalla summalla. Tuolloin papin palkkatukea lahjoitettiin 

3 488,01 euroa.
409

 Vuonna 2010 papin palkkaustukea annettiin 2 713, 51 euroa.
410

 

Vuonna 2012 Pakilan seurakunta alkoi lahjoittaa Torman papille 

kuukausittaista palkkatukea.
411

 Vuonna 2013 Pakilan seurakunta lahjoitti Torman 

papin palkkaukseen 3000 euroa. Tuen papin palkkaukseen tullessa suoraan 
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Pakilan seurakunnalta Pakilan Tormaystävät keskitti Torman seurakunnan 

rahallisen avustamisensa muihin kohteisiin.
412

 

4.5. Tormaystävien jäsenmatkat Viroon ja Suomeen 

Vuonna 2000 Pakilan Tormaystävät järjesti jäsenmatkansa jo miltei perinteiseksi 

muodostuneella tavalla vappuviikonloppuna 29.–30.4. Tuolloin matka ei 

poikkeuksellisesti kohdistunut Torman alueelle, sillä Torman kirkossa tehtiin 

remonttia ja suunnitelmissa oli matkustaa sinne myöhemmin samana vuonna. 

Matka oli myös lyhyempi kuin aiempina vuosina. Vappuviikonlopun matkalle 

osallistui yhteensä 28 henkilöä ja matkakohteina olivat Paldiski, Sauen kartano, 

Vapaussodan museo ja Tallinna.
413

 Tallinnassa koko seurue kävi katsomassa 

Estonia-teatterissa ”Anna Karenina” -baletin, osa ryhmästä kävi pääsiäisajan 

kirkkokonsertissa ennen balettiesitystä ja osa lähti vielä esityksen jälkeen 

tutustumaan ortodoksikirkon pääsiäisjuhlallisuuksiin Aleksanteri Nevskin 

kirkkoon.
414

 Saman vuoden lokakuussa, 7.-8.10., Tormaystävät järjesti matkan 

pohjoisempaan Viroon. Tällöin käytiin konsertissa ”Kiigelaule kuuekesi” Tarton 

Vanemuine -teatterissa, jumalapalveluksessa Palamusessa, Paidessa ja lopuksi 

Torman pappilan katon vihkiäisissä. Matkalle osallistui 24 Tormaystävien jäsentä 

ja heidän ystäväänsä.
415

 

 Vuonna 2001 Tormaystävien kevätmatka kohdistui Tallinnaan ja sen 

ympäristöön, kohteina olivat muun muassa Pirita ja Rocca al Mare.
416

 

Vapunalusviikonlopun 28.–29.4.2001 matkalle osallistui 23 henkilöä. 

Syysmatkalla 7.-9.9. matkakohteena oli Hiidenmaa ja mukana oli yhteensä 46 

jäsentä ystävineen.
417

 Tormaystävien kevätmatka seuraavana vuonna järjestettiin 

26.–28.4.2002. Matkalle osallistui 34 henkilöä. Matkan viimeisenä kohteena oli 

jälleen Torma, jossa jumalapalvelukseen osallistuttaessa Torman seurakunnalle 

lahjoitettiin ehtoollispikarit, joihin kaiverrutettiin teksti ”TORMA-PAKILA A.D. 

2002”.
418

 Vuoden 2002 toiselle matkalle 30.8.–1.9.
 419

 osallistui yhteensä 40 

Pakilan Tormaystävien jäsentä ja heidän ystäväänsä. Matkakohteena olivat 

Peipsijärven lähiseudut.
420

 Vuonna 2003 Tormaystävät järjesti jälleen kaksi 
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matkaa. Huhtikuussa tehtiin perinteisesti matka Viroon, tällä kertaa se kohdistui 

Etelä-Viroon setukaisten asuinalueelle. Matkalla mukana oli 29 henkilöä. 

Lokakuussa Tormaystävät teki teatterimatkan Hämeenlinnaan ja mukana oli 26 

henkilöä.
421

 

 Vuonna 2004 Pakilan Tormaystävien ensimmäinen matka kohdistui 

Tormaan ja itäiseen Viroon. Matkalla vierailtiin muun muassa palavankiven 

kaivoksessa ja perinteisesti Torman seurakunnassa. Syksyn jäsenmatkan kohteena 

oli Kotka. Retkeen sisältyi teatterikäynti ja vierailut muun muassa Maretariumissa 

ja Suutarin Ruusutarhassa.
422

 

Tormaystävien jäsenmatka vuonna 2005 kohdistui Saarenmaalle. 

Osallistujia matkalla oli hieman yli 40.
423

 Vuoden 2006 jäsenmatkalla 

matkaseurue vieraili Tormassa 28.5.2006 ja osallistui myös 

jumalanpalvelukseen.
424

 Seuraavana vuonna Tormaystävät järjesti toukokuun 

aikana kaksikin retkeä ja syksyllä vielä yhden. Ensin matka kohdistui eteläiseen 

Viroon ja pohjoiseen Latviaan, mukana matkalla oli jälleen yli 40 henkilöä. 

Toukokuussa yhdistys osallistui myös ystävyysseurakuntien neuvottelupäiville 

Turun kirkkopäivillä. Vuoden syysretki kohdistui Porvooseen.
425

 

Toukokuussa 2008 Pakilan Tormaystävät järjesti matkan Pärnuun ja 

mukana matkalla oli 35 osallistujaa. Syksyllä järjestettiin päiväretki Lohjalle ja 

osallistujia oli yli 30 henkilöä.
426

 Vuonna 2009 Pakilan Tormaystävien 

jäsenmatkat kohdistuivat keväällä Haapsaluun ja syksyllä päiväksi Sysmään. 

Molemmille matkoille osallistui yli 30 henkilöä.
427

 Vuonna 2010 Pakilan 

Tormaystävien jäsenmatkalle osallistui 42 henkilöä. Toukokuun lopun matkan 

kohteena oli itäinen Viro,
428

  jossa viimeisenä pysähdyspaikkana oli 30.5.2010 

Torma. Matkaajat osallistuivat jälleen jumalanpalvelukseen, jossa myös saarnasi 

Pakilan seurakunnan pastori Satu-Elina Ansas.
429

 

Pakilan Tormaystävien vuoden 2011 kevätretki järjestettiin toukokuussa 

Kihnun saarelle. Matkalle osallistui yli 40 henkilöä.
430

 Syysretken vuonna 2011 

Pakilan Tormaystävät järjesti Vuosaaren kulttuurikeskus Sofiaan. Mukana oli 12 
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henkilöä ja ohjelmassa oli paikkaan ja sen toimintaan tutustumista sekä lounas.
431

 

Jäsenmatkan keväällä 2012 Pakilan Tormaystävät kohdisti Pranglin saarelle, joka 

sijaitsee Tallinnan edustalla.
432

 Matka oli kestoltaan varsin lyhyt, 25.–26.5., ja 

silloin keskityttiin tutustumaan ainoastaan Pranglin saareen.
433

 Osallistujia 

toukokuisella matkalla oli 40.
434

 

Vuonna 2013 Pakilan Tormaystävät järjesti jälleen kaksi matkaa. Pidempi 

matka 7.-10.6. kohdistui Hiidenmaan saarelle ja mukana oli 40 henkilöä.
435

 

Hiidenmaalle oli matkustettu jo aiemminkin, syksyllä 2002, mutta Viron nopean 

kehityksen ja alueiden muuttumisen vuoksi uusi vierailu samaan kohteeseen 

koettiin mielekkääksi. Hiidenmaalla kohteina oli eri majakoita, kirkkoja ja 

museoita, myös joitakin alueen erityisnähtävyyksiä kuten luontokohteita ja 

villatehdas.
436

 Joulun alla yhdistys järjesti vielä päiväretken Porvooseen, jonne 

mukaan lähti 27 osanottajaa.
437

 Päiväretken tärkein kohde oli tulipalon jäljiltä 

korjattu Porvoon tuomiokirkko. Lisäksi vierailun aikana tutustuttiin myös 

kauppias Holmin taloon, Porvoon joulumarkkinoille ja Brunbergin 

suklaakauppaan.
438

 

4.6. Matkoja myös Tormasta Pakilaan 

Torman ja Pakilan seurakuntien välistä ystävyystoimintaa pidettiin myös 2000-

luvulla yllä järjestämällä pakilalaisille vierailuja Tormaan ja tormalaisille 

Pakilaan. Seurakuntien jäsenet tutustuivat matkoilla ystävyysseurakunnan 

jäseniin, toimintaan ja tapoihin. Pakilan Tormaystävien matkoista Tormaan ja sen 

ympäristöön kerroin enemmän aiemmassa luvussa. Tässä luvussa kerron Torman 

seurakunnan jäsenten ja kirkkoherrojen matkoista Pakilaan 2000-luvulla. 

Merkittävä osa Tormasta Pakilaan tehdyistä matkoista oli lasten- tai 

nuortentoimintaa, josta kerroin sen erilaisen luonteensa vuoksi jo aiemmassa 

luvussa. 

Toukokuun lopulla 2000 18 Torman seurakunnan jäsentä, mukaan lukien 

Torman seurakuntaneuvoston johtaja puolisoineen, vieraili Suomessa Pakilan 

seurakunnassa. Majoitus järjestettiin jälleen Pakilan seurakuntalaisten kodeissa, 
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jotta tormalaisten ja pakilalaisten välille muodostuisi Pakilan Tormaystävien 

tavoitteiden mukaisesti henkilökohtaisempia suhteita. Ohjelmassa matkalla oli 

muun muassa käynnit Tuomarinkylän kartanossa, tiedekeskus Heurekassa, 

kauppakeskus Jumbossa ja Linnanmäen huvipuistossa. Viikonloppuvierailun 

aikana ohjelmassa oli myös pakilalaisten ja tormalaisten yhteinen illanvietto Itä-

Pakilan seurakuntakodissa ja jumalanpalvelus Pakilan kirkossa.
439

 Vuodesta 2000 

eteenpäin Torman seurakunnan pappi vieraili joka vuosi ainakin kerran vuodessa 

Pakilan seurakunnassa.
440

 Nämä vierailut liittyivät usein Pakilan Tormaystävien 

vuosi- tai johonkin muuhun kokoukseen, eikä niiden sisältöä ole syytä eritellä 

vuosi vuodelta. 

Helmikuussa 2002 Torman seurakunnan pappi Jaan Nuga ja 

seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Peeter Keiv vierailivat puolisoineen 

Pakilassa. Vierailun aikana järjestettiin Tormaystävien kokous ja yhteinen 

illanvietto Torman asioista kiinnostuneiden kesken.
441

 Illanvietossa professori 

Seppo Suhonen piti esitelmän Mustanmeren virolaisiin liittyen ja diplomiurkuri 

Vivika Oksanen esitti ryhmänsä kanssa virolaista musiikkia.
442

 Pakilan kirkon 

remontin valmistuessa kirkko vihittiin käyttöön 1.12.2002. Paikalle kutsuttiin 

muutama tormalainen vieraaksi ja kirkon vihkiäisiä edeltävänä iltana järjestettiin 

Torma-ilta, jonka ohjelmassa oli muun muassa laulua ja runonlausuntaa.
443

 

Huhtikuussa 2010 Torman seurakunnan kirkkoherra Mehis Pupart, 

seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Peeter Keiv ja seurakuntaneuvoston jäsen 

Talvi Sildma vierailivat Pakilassa. Ohjelmassa oli yhteinen tapaaminen 

Tormaystävien hallituksen jäsenten kanssa ja jumalanpalvelus Pakilan kirkossa.
444

  

4.7. Merkkipäiviä ja lyhytaikaisempia toimintamuotoja 

Vuonna 2000 Pakilan Tormaystävien toiminnassa esiintyi muutama erityisempi 

avustusmuoto.
445

  Pakilalainen hammaslääkäri Marjatta Hietala jäi eläkkeelle ja 

halusi lahjoittaa Tormaan hammaslääkärintuolinsa ja kaikki työvälineensä. 

Tormassa oli kaksi hammaslääkäriä ja välineistö tuli tarpeeseen.
446

 Pakilan 

Tormaystävien jäsenet Lempi ja Martti Luhtasela lahjoittivat Tormaan runsaan 
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määrän kaappeja, elektroniikkaa, vesijohto- ja sähkötarvikkeita sekä muun muassa 

kaakelilaattoja. Tormaystävät toimitti tavarat Tormaan.
447

 Lahjoitetuilla 

tarvikkeilla ja kalusteilla kunnostettiin Torman pappilan keittiötä.
448

 Vuonna 2001 

kolme Pakilan Tormaystävien jäsentä osoitti merkkipäivänään saamansa rahalliset 

huomionosoitukset Torman seurakunnan tueksi.
449

 Lahjoittajat toivoivat varoja 

käytettävän seurakunnan toimintaan kurssi- ja diakoniatyöhön.
450

  Tukisumma oli 

yhteensä 24 241 markkaa.
451

 

Torman pappilan remontin valmistuttua siitä pyrittiin tekemään 

seurakuntatyön keskus yhdessä Torman kirkon kanssa. Pappilassa järjestettiin 

muun muassa pyhäkoulutoimintaa ja kirkkokahveja. Kevättalvella 2002 Torman 

pappilaan päätettiin perustaa hengellisen kirjallisuuden kirjasto. Pakilan 

Tormaystävät rahoitti kirjastoon hankittavat kirjat ja lisäksi muutaman virolaisen 

pyhäkoululehden seurakuntalaisille luettavaksi.
452

 

Suuri osa Pakilan Tormaystävien toimintamuodoista on alkanut jostakin 

olemassa olevasta tarpeesta. Tormalaiset ovat esimerkiksi tarvinneet työpaikkoja 

ja kirkon korjausta, pakilalaiset mahdollisuutta hyödyntää omia taitojaan ja 

käyttää vapaa-aikaansa. Jotkin tormalaisten tarpeista ovat olleet hyvin äkillisiä ja 

lyhytkestoisia ja osassa niistä on käännytty Tormaystävien puoleen. Esimerkki 

tästä on tormalaisen Ahto Vilin yhteydenotto Tormaystäviin vuonna 2002. Vili oli 

tutustunut Tormaystävien toimintaan ja hallitukseen lihanjalostustehdas TORPAK 

A/S:n asioiden yhteydessä. Vuonna 2002 Vilin poika joutui autokolariin ja 

halvaantui. Ahto Vili pyysi Tormaystäviä tiedustelemaan, jos joku suomalainen 

asiantuntijalääkäri voisi kommentoida Vilin pojan toipumismahdollisuuksia.
453

 

Tormaystävien hallitus otti asian hoitoonsa. Hallituksen jäsen Kari Pettinen 

selvitti halvaantumisen hoitomahdollisuuksia ensin neurokirurgi Juha Pohjolan 

kanssa,
454

 myöhemmin myös Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen 

osastonhoitaja Hannu Alarannan kanssa.
455

 Myös tämäntyyppisissä kiireellisissä 

tilanteissa Tormaystävien jäsenet pääsivät hyödyntämään jo olemassa olevia 

taitojaan ja kontaktejaan. 
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Vuonna 2004 Torman kirkossa vietettiin juhlajumalanpalvelusta Pakilan 

Tormaystävien ja Torman seurakunnan jäsenten kesken. Jumalanpalveluksen 

yhteydessä Tormaystävät istutti seurakunnan jäsenistön kanssa Torman kirkon 

puutarhaan kuusen kahden seurakunnan välisen ystävyyden merkiksi.
456

 Pakilan 

Tormaystäviä edustamassa oli nelihenkinen seurue, joka vei kuusen lisäksi 

Tormaan lahjaksi valokuvasuurennokset remontoidusta kirkostaan.
457

 

Pakilan Tormaystävät osallistui monina vuosina ensin Pakilan seurakunnan 

itsenäisyyspäivän myyjäisiin, sittemmin joulumyyjäisiin. Myyjäisissä 

Tormaystävillä oli oma pöytä, jossa järjestettiin muun muassa erilaisia arpajaisia, 

joilla kerättiin varoja Torman seurakunnan tueksi.
458

 Vuonna 2011 Tormaystävät 

myös myi joulumyyjäisissä Torman seurakunnan tukemiseksi joulukortteja, joihin 

oli kuvattuna Torman kirkon puistossa sijaitseva Neitsyt Marian pienoispatsas.
459

 

Avustustoiminnasta puhuttaessa eniten esillä on ollut pakilalaisten Tormaan 

tekemät lahjoitukset, sillä ne olivat pääosin konkreettisia ja siten helposti 

selitettäviä. Tormasta Pakilaan saadut asiat ovat olleet enemmän henkisiä ja 

opettavaisia.
460

 Tormasta saatiin kuitenkin myös esineellistä avustusta, 

esimerkkinä Torman seurakunnan tekemistä lahjoituksista on vuonna 2011 

tormalaisten Pakilan seurakunnan Hyvän Paimenen kirkolle lahjoittama katajasta 

valmistettu paimensauva.
461

 

2000-luvun aikana Pakilan Tormaystävillä on yhdistyksenä ollut muutamia 

merkittäviä tilaisuuksia. Jotkin yhdistyksen jäsenistä olivat ehtineet vaikuttaa 

yhdistyksessä aktiivisesti jo yli kymmenen vuotta ja heitä haluttiin kunnioittaa 

yhdistyksen puolesta jollakin tavalla. Syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 

2004 Tormaystävät kutsui yhdistyksen puheenjohtajistossa pitkään toimineen 

Lauri Iisakkilan ensimmäiseksi kunniajäsenekseen.
462

 2010-luvulla 

kunniajäseniksi kutsuttiin myös Lempi ja Martti Luhtasela sekä Uolevi 

Langinmaa.
463

 

Pakilan ja Torman välistä ystävyysseurakuntatoimintaa aloittamassa 

mukana ollut Pentti Kivimäki palkittiin jo toiminnan alkuvuosina Viron 
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evankelis-luterilaisen kirkon rovastin arvolla ja hopearistillä. Kivimäen 

palkitsemisen perusteina olivat Viron yhteyksien luominen ja kehittäminen.
464

 

Pakilan Tormaystävien toiminnassa pitkään aktiivisina mukana olleet Tapani 

Harviainen, Uolevi Langinmaa ja Pauli Matikainen palkittiin Viron evankelis-

luterilaisen kirkon yhteistyömitaleilla Hyvän Paimenen sunnuntaina 22.4.2012.
465

 

Mitalit annettiin Pakilassa ja niiden antajina toimivat Torman seurakunnan 

kirkkoherra Mehis Pupart, seurakuntaneuvoston jäsen Talvi Sildma ja Torman 

seurakuntalainen Natalja Peltomaa. Viron kirkon yhteistyömitalien antoperusteena 

oli ”Torman seurakunnan pitkäaikainen avustaminen ja seurakuntien välisten 

ystävyyssuhteiden kehittäminen”.
466

 Yhteistyöstä Tormaystävien toimijoita 

kiittäessään Torman seurakunnan kirkkoherra Mehis Pupart korosti 

Tormaystävien ja Pakilan seurakunnan tuen vaikuttaneen siihen, että Torman 

seurakunnalla on oma pappi ja kertoi Tormaystävien olevan aina tervetulleita 

vierailemaan Tormassa.
467
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5. Tutkimustulokset 
Viron evankelis-luterilaisen Torman Marian seurakunnan ja suomalaisen Pakilan 

seurakunnan välinen yhteys sai alkunsa 1980-luvun loppuvuosina seurakuntien 

kirkkoherrojen, Torman Peeter Karman ja Pakilan Pentti Kivimäen, tutustuessa 

toisiinsa. Viron senhetkinen tilanne oli tuttu Pakilan seurakunnan toimintaan 

aktiivisesti osallistuneille ja jonkinlaisen yhteistoiminnan aloittaminen virolaisen 

seurakunnan kanssa oli ollut tavoitteena. Pentti Kivimäen ja Peeter Karman 

innostus ystävyysseurakuntatoimintaa kohtaan oli merkittävä tekijä Pakilan ja 

Torman seurakuntien yhteyden muodostumiseen. Pentti Kivimäki oli mukana 

lähes kaikilla Pakilasta Tormaan tehdyillä matkoilla ja Peeter Karma aina 

vastaanottamassa vierailijoita Tormassa. Pakilan ja Torman seurakuntien välisen 

ystävyysseurakuntatoiminnan aloittamisesta sovittiin näillä Pakilan 

seurakuntaneuvoston ja muiden johtohenkilöiden matkoilla Tormaan. 

Ystävyysseurakuntatoiminnan aloittaminen vaati toiminnasta kiinnostuneiden 

vapaaehtoisten värväämistä ja varsin paljon työpanosta toiminnasta vastuun 

ottavalta henkilöltä. Pentti Kivimäen innostus Torma-yhteistyötä kohtaan oli yksi 

eniten seurakuntien välisen yhteystyön alkamiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Pakilan seurakuntaan perustettiin Pakilan ja Torman seurakuntien välisen 

ystävyysseurakuntatoiminnan alkaessa Torma-työryhmä. Torma-työryhmä 

selvitti, millaisin tavoin Torman seurakuntaa voitaisiin parhaiten tukea. Torman 

alueen paikallistalouteen vaikuttaminen koettiin parhaaksi keinoksi, sillä Pakilan 

seurakunnan toimijat uskoivat, että tukemalla Torman seurakuntaa osallistumaan 

Torman alueen taloustoimintaan tormalaiset kokisivat seurakunnan olevan 

vahvemmin läsnä heidän elämässään. Torma-työryhmässä ajateltiin, että jos 

Torman kuntaan perustettaisiin lihanjalostustehdas yhteistyössä Torman 

seurakunnan kanssa, tormalaisten elämänlaatu paranisi tehtaalle työllistymisen 

ansiosta. Tämä oli yksi ystävyysseurakuntatoiminnan päätavoitteista. 

Lihanjalostustehtaan perustamisen kaltainen yhtiötoiminta ei kuitenkaan ollut 

Pakilan seurakunnan työryhmälle sallittua, joten Pakilan seurakunnan Torma-

työryhmän aktiiviset toimijat perustivat varsin pian Pakilan ja Torman 

seurakuntien välistä ystävyystoimintaa varten Pakilan Tormaystävät -yhdistyksen. 

Pakilan Tormaystävät ry:n toimintamuodot muuttuivat tutkimusajanjakson 

aikana erittäin paljon. Suuri osa toimintamuodoista muuttui ajanjakson aikana, osa 

lakkautettiin kokeilemisen jälkeen kokonaan ja osa alkoi aivan ajanjakson 
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loppuvaiheessa. Vuosien 1989–2013 ajalta Pakilan ja Torman välinen 

ystävyysseurakuntatoiminta voidaan jakaa selkeästi kolmeen eri ajanjaksoon 

toimintamuotojen luonteen ja niiden toteutustapojen perusteella. Ensimmäinen ja 

hyvin lyhyt ajanjakso oli luvun aiemmissa kappaleissa kerrottu Pakilan ja Torman 

seurakuntien välisen ystävyystoiminnan aloitus ja ystävyyssuhteiden 

muotoutuminen. Tällöin toimintamuotoja alettiin suunnitella ja sovittiin 

alustavasti juuri näille kahdelle seurakunnalle sopivasta toiminnasta. Toista hyvin 

selkeää ajanjaksoa leimaa tormalaisten tarve pikaiseen, konkreettiseen apuun 

jälleenitsenäistyneessä Virossa. Torman ja Pakilan seurakuntien välinen 

ystävyystoiminta oli hyvin yksisuuntaista ja avustuksellista pakilalaisten pyrkiessä 

saamaan tormalaisten elinmahdollisuudet jälleen kuntoon. Tällä ajanjaksolla, 

vuosina 1992–1999, suuri merkitys oli myös tormalaisten työllistämistä varten 

perustetulla lihanjalostustehtaalla. Kolmas tutkimusajankohdasta erottuva 

ajanjakso on alkanut uusi vuosituhat. 2000-luvun alussa Pakilan ja Torman 

seurakuntien välinen yhteistoiminta muuttui avustustoiminnasta lähemmäs 

ystävyystoimintaa ja monet Tormaystävien toimintamuodot, kuten Torman 

seurakunnan kiinteistöjen kunnostaminen tai Tormaystävien järjestämät 

jäsenmatkat, vakiintuvat. 

  Viron maaseudun taloudelliset olosuhteet vaikuttivat Pakilan ja Torman 

seurakuntien ystävyystoimintaan erityisen paljon 1990-luvun alkuvuosina. Pakilan 

Tormaystävät ry aloitti Torman asukkaiden avustamisen hyvin konkreettisin 

keinoin, sillä Tormassa oli pulaa ruuasta, eikä ihmisillä ollut varaa ostaa vaatteita. 

Yleisenä ongelmana koko Virossa oli myös se, ettei kaupoissa välttämättä ollut 

saatavilla juuri mitään, eikä rahallista apua olisi saatu siten edes käytetyksi. 

Tormaystävät toimitti Tormaan säännöllisesti avustuskuormia, jotka sisälsivät 

vaatteita ja elintarvikkeita. Aluksi Torman seurakunta jakoi lahjoituksena tulleita 

tarvikkeita maksutta niitä tarvitseville, mutta pian seurakuntaan perustettiin 

kirpputori, jossa käytettyjä vaatteita myytiin pienellä rahalla niin, että apua 

tarvitsevat saivat edullisesti vaatteita ja Torman seurakunta sai rahoitusta 

diakoniatoimintaansa. Viron taloudelliset olosuhteet oli siis merkittävä tekijä 

siihen, millaista yhteistyötä Pakilan ja Torman seurakuntien välillä oli, mutta 

myös se, että Pakilassa toimintaan osallistuvilla oli taloudellisesti mahdollista 

tukea Torman seurakuntaa vaate- ja ruokalähetyksin. Pakilan asukkaiden 

taloudellinen tilanne ei muuttunut tutkimusajanjakson aikana yhtä merkittävästi 

kuin tormalaisten, eikä taloudellinen tilanne Suomessa vaikuttanut 
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ystävyystoiminnan muotoihin yhtä paljon kuin Viron kehittyvä taloudellinen 

tilanne. 

Pakilan ja Torman seurakuntien välinen ystävyystoiminta alkoi 

avustustoiminnan lisäksi lapsi- ja nuorisotyöstä. Torman seurakunnassa 

pyhäkoulutyö oli 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa yksi aktiivisimmista 

työmuodoista, joten kansainvälisen ystävätoiminnan tuominen lapsityöhön oli 

luontevaa. Lisäksi Pakilan seurakunnan Torma-yhteistyöstä kiinnostuneet 

uskoivat lasten pystyvän luomaan yhteyksiä kielimuurista huolimatta aikuisia 

paremmin, ja että nämä yhteydet jalkautuisivat lapsilta myös heidän 

vanhemmilleen ja muille aikuisille. Ensimmäisille seurakuntien yhteisille 

lastenleireille osallistui kullekin yli 20 lasta ohjaajineen. Kumpaakin leireistä 

kuvattiin onnistuneeksi ja niistä saatu palaute oli positiivista. Alaikäisten lasten 

huoltajat olivat kaikki jollakin tavalla mukana lastensa leirikokemuksessa, 

vähintäänkin kuulemalla lastensa leiristä kertomia asioita, joten lapsilta saadun 

ystävyystoimintakokemuksen voisi kuvitella luoneen myös heille 

positiivissävytteisen kuvan toiminnasta. Pakilan ja Torman seurakuntien välinen 

lastenleiritoiminta toteutti hyvin Pakilan Tormaystävät ry:n tavoitetta saada 

Torman seurakunta näyttämään Torman asukkaille vahvemmin heidän elämässään 

läsnä olevalta. 

Pakilan Tormaystävien sääntöjen mukaan yhdistyksen tavoite oli tukea 

Torman seurakuntaa ja sen eri työmuotoja. Torman seurakunnan toiminnassa 

suurena haasteena oli 1990-luvun alussa se, ettei seurakunnalla ollut käytössään 

tiloja, joissa se voisi kokoontua. Sekä Torman kirkko että pappila olivat erittäin 

huonossa kunnossa, eikä Torman kirkkoon ollut rakennettu esimerkiksi 

laudoitusta koko lattiapinta-alalle. Rahallisilla avustuksillaan Pakilan 

Tormaystävät mahdollisti ensin kirkon käyttökuntoon kunnostamisen ja järjesti 

sinne johtavan tien rakentamisen. Näin ihmisille oli helpompaa tulla kotoaan 

Torman kirkkoon. Suurena ongelmana Torman seurakunnassa, kuten hyvin 

monissa muissakin Viron seurakunnissa, oli seurakuntien tilojen 

huonokuntoisuuden lisäksi pappien saaminen seurakuntaan. Neuvostoliitossa 

pappien kouluttamista oli rajoitettu monin tavoin, eikä valmistuneita pappeja 

riittänyt jokaiseen seurakuntaan. Pakilan Tormaystävät alkoi maksaa Torman 

seurakunnassa työskenteleville papeille palkkatukea tehdäkseen Torman 

seurakunnasta kiinnostavan työkohteen ja pitääkseen seurakuntaan palkatut papit 

siellä. Palkkatuki oli erittäin vaikuttava tekijä pappien Tormassa pysymiseen ja 
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siten seurakuntaelämän ylläpitämiseen. Esimerkiksi silloin kun Jaan Nuga 

työskenteli osa-aikaisesti Torman seurakunnassa oman seurakuntansa ohella, 

Tormaystäviltä saatu palkkatuki oli ainoa hänen Torman seurakunnasta saamansa 

palkka. Lisäksi kun 1990-luvun loppupuoliskolla papiksi Torman seurakuntaan 

tullut Ralf Alasoo ilmoitti olevansa kiinnostunut asumaan kirkon yhteydessä 

sijaitsevassa pappilassa, Pakilan Tormaystävät kustansi valtaosan pappilan 

remontointiin tarvittavasta summasta. Papin valitessa seurakuntaa, jonne hän 

tahtoisi työllistyä, seurakunnan tarjoama asunto oli varmasti positiivinen ja 

todennäköisesti myös valintaan vaikuttava tekijä. 

Pakilan Tormaystävien toimintamuodoista yksi poikkesi kaikista 

perinteisistä suomalaisen ystävyysseurakuntatyön muodoista. Pakilan 

seurakunnan Torma-työryhmän tavoitteena oli parantaa tormalaisten elämänlaatua 

perustamalla Tormaan lihanjalostustehdas, joka työllistäisi tormalaisia suoraan 

tehdastyöntekijöiksi ja välillisesti myös karjan- ja viljankasvattajiksi ja 

seurakunnan työntekijöiksi. Lihanjalostustehdas TORPAK A/S perustettiin suurin 

odotuksin ja tehdas pyrittiin saamaan mahdollisimman pian itsenäiseksi 

toimijaksi. Tehtaan valmistuttua sen toiminta vaikuttikin aluksi mallikelpoiselta 

työllistäen hetkellisesti jopa 25 tormalaista. Erilaiset näkemykset yhtiötoiminnasta 

ja odottamattomat Viron lainsäädännölliset muutokset johtivat kuitenkin tehtaan 

myymiseen ja toiminnan loppumiseen. Tormaystävien päätös osallistua 

lihanjalostustehtaan perustamiseen Tormaan oli hyvin poikkeuksellista, mutta 

TORPAK A/S:n järjestelyihin osallistuminen toteutti tehtaan toiminta-ajanjakson 

ajan erittäin hyvin Tormaystävien tavoitetta tukea Torman seurakuntaa ja sen 

jäseniä. 

Taloudellisen kriisitilanteen rauhoituttua Tormassa Pakilan ja Torman 

seurakuntien välinen ystävyystoiminta muuttui yksisuuntaisesta avustustyöstä 

lähemmäksi tasavertaista kumppanuutta. Konkreettisen, pikaisen avun tuominen 

Tormaan ei ollut enää yhtä tarpeellista, sillä Viron talous ja sosiaalipalvelut olivat 

kehittyneet vuosien saatossa. Jotkin työmuodot, kuten Torman pappilan 

korjaaminen, jatkuivat vielä 2000-luvullakin, mutta korjaamisen tyyli muuttui 

merkittävästi. 1990-luvun alussa pappila tahdottiin korjata nopeasti, jotta se 

saataisiin seurakunnan käyttöön. Seurakunnan uskottiin yhtenäistyvän yhteisen 

tilan avulla ja Pakilan Tormaystävät käytti rajatun ajanjakson ajan kaikki 

panoksensa pappilan korjaamiseen. Pappilan käytettäväksi saamisen jälkeen 
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kunnostusta jatkettiin, mutta vähitellen ja yksi osa kerrallaan. Pappilan suhteen ei 

ollut enää kriisitila, vaikka parannuksia tehtiinkin jatkuvasti. 

Koko Pakilan Tormaystävien toiminnassa on nähtävissä vastaavanlainen 

käänne vuosituhannen vaihtuessa. Toimintamuodoista tuli vähemmän 

intensiivisiä, ja vaikka avustamista Pakilasta Tormaan jatkettiinkin, oli se 

luonteeltaan enemmän ystävyystoimintaa kuin humanitaarista avustustoimintaa. 

Yhdistyksen toiminta vakiintui ja tietyistä toimintamuodoista tuli sille ominaisia. 

Esimerkkeinä tästä vakiintumisesta ovat esimerkiksi Torman seurakunnan 

työntekijöiden palkoissa tukeminen ja seurakuntien välinen lastenleiritoiminta. 

1990-luvulla Torman seurakunnan työntekijöille oli pyritty saamaan edes 

jonkinlainen palkkaus. Vuonna 2001 tämä palkkaus vakinaistui säännölliseksi, 

eikä sen suhteen tarvittu enää erityisjärjestelyjä. Samoin Pakilan ja Torman 

seurakuntien välisen ystävyystoiminnan alussa kokeiltu lastenleiritoiminta, joka 

loppui jo ennen 1990-luvun puoltaväliä, aloitettiin jälleen 2000-luvun alussa. 

2000-luvulle tultaessa taloudelliset olosuhteet olivat kansan parissa 

lähempänä toisiaan ja ihmisten avustamista ei enää tarvittu samalla tavalla kuin 

aiemmin. Seurakuntien taloudelliset tilanteet erosivat silti merkittävästi toisistaan 

mikä johtuu suurelta osin siitä, että Virossa seurakunnat eivät saa verotuloja 

samalla tavoin kuin Suomessa, joten seurakuntien rahoitus on hyvin pitkälti siihen 

kuuluvien ihmisten varassa. Tästä johtuen Pakilan seurakunta ja Pakilan 

Tormaystävät tuki Torman seurakuntaa kirkon kunnostuksessa ja 

seurakuntaelämän ylläpitämisessä vielä silloinkin, kun taloudellinen kriisitila oli 

jo helpottunut Torman alueella. 

Pakilan Tormaystävien toiminnassa tutkimusajanjakson loppupuolella 

aktiivisin toimintamuoto olivat jäsenmatkat Viron ja Suomen eri kaupunkeihin. 

Tormaystävät järjesti vuodesta 1996 alkaen lähes joka vuosi yhdestä kolmeen 

jäsenmatkaa jäsenilleen ja heidän ystävilleen. Matkat olivat erittäin suosittuja ja 

niille osallistui kymmeniä ihmisiä. Jäsenmatkat tukivat Tormaystävien 

tavoitteiden toteutumista monin tavoin, sillä matkoilla pakilalaiset ja tormalaiset 

tutustuivat toisiinsa ja Tormaystävien sääntöjen mukaisesti matkoilla ylläpidettiin 

”suomalais-virolaista yhteistyötä ja kanssakäymistä Pakilan seudulla ja Virossa 

Torman alueella asuvien kesken”. Lisäksi Pakilan Tormaystävien jäsenmatkoista 

saaduilla tuotoilla Tormaystävät tuki Torman seurakuntaa lahjoituksin ja 

avustamalla esimerkiksi Torman pappilan remontissa.  
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Jäsenmatkat Pakilan Tormaystävien toimintamuotona ei olisi ollut toimiva 

1990-luvun alussa Tormaystävien vasta aloittaessaan toimintaansa. Viroon 

kohdistuneilla matkoilla Tormaystävien matkaseurue vieraili lähes aina Tormassa 

ja osallistui siellä jumalanpalvelukseen. Pakilan ja Torman seurakuntien 

ystävyystoiminnan alkuvuosina Torman kirkko ja pappila olivat 

käyttökelvottomassa kunnossa ja monilla Torman alueella asuvilla ihmisillä oli 

pulaa muun muassa elintarvikkeista ja lääkkeistä. Useamman kymmenen henkilön 

tutustumisvierailut alueelle, jossa kärsitään hätää, olisivat aiheuttaneet Tormassa 

mahdollisesti entistäkin enemmän haasteita. Tutustuminen Suomesta vierailemaan 

tulleisiin ystävyysseurakuntalaisiin olisi vaatinut tormalaisilta voimia, joita 

tarvittiin vastaitsenäistyneessä Virossa työllistymiseen ja itsensä elättämiseen. 

Myöskään vierailut Torman seurakunnan jumalanpalveluksissa eivät olisi 

todennäköisesti olleet yhtä miellyttäviä, sillä kirkossa ei ollut edes laudoitusta 

koko lattian osalta. 

Pakilan Tormaystävien toimintamuodot perustuivat ja limittyivät 

tutkimusajankohdan aikana toistensa päälle. Ensimmäisen luvun alkupuolella 

määrittelemäni ajanjakson, Pakilan ja Torman seurakuntien ystävyystoiminnan 

alkuvuosien 1989–1991, aikana Torman ja Pakilan kirkkoherrat tutustuivat 

toisiinsa ja ystävyystoiminnan muodoista alettiin neuvotella. 

Seurakuntayhteistyön toimijoiden tutustuminen toisiinsa loi pohjan kaikelle 

Pakilan Tormaystävien toiminnalle. Toisen tutkimusajankohdan ajanjakson, 

vuosien 1992–1999, aikana Torman alueella asuvien ihmisten haastavaa tilannetta 

pyrittiin parantamaan nopeasti ja konkreettisin keinoin. Torman seurakunnan 

tilojen käyttökuntoon saaminen sekä tormalaisten elämäntilanteiden parantaminen 

humanitaarisella avustustyöllä ja työllisyyden lisäämisellä olivat erittäin tärkeitä 

toimintamuotoja. Sen toiminta-ajanjakson aikana Pakilan Tormaystävien toiminta 

oli enemmän avustustoimintaa ylhäältä alaspäin kuin tasavertaista 

ystävätoimintaa. Toisen ajanjakson yhteistyönpohjalla oli aiemmin tapahtunut 

seurakuntien edustajien tutustuminen toisiinsa. Toinen ajanjakso, Torman 

tilanteen parantaminen, muodosti tukevan rakenteen kolmannen ajanjakson, 

vuosien 2000–2013, tasavertaiselle ystävyystoiminnalle kahden seurakunnan 

toimijoiden välille. 
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 PTA PT toimintakertomus 1992–1993, 1995–2003; OHA PT toimintakertomus 2004–2013. 
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Mainos Pakilan seurakunnan Torma-juhlasta (liite 4)
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 PTA. Mainos Pakilan seurakunnan Torma-juhlasta. 
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TORPAK A/S:n osakekirja (liite 5)
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 OHA TORPAK A/S:n osakekirja. 
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7. Lyhenteet 
 

EELK  Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Viron evankelis-luterilainen kirkko 

HS   Helsingin sanomat 

KGB Komitet Gosudarstvennii Bezopastnost, Neuvostoliiton kansallinen 

turvallisuuskomitea 

Km  Kotimaa 

PT  Pakilan Tormaystävät ry 

SKS  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

vs.  viransijainen 

vt.  virkaa tekevä 
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Pakilan seurakunnan aikuistyön toimikunnan kokous 21.3.1990. 

PT hallituksen kokous 2014 

PT jäsentiedote 2011–2013 

PT toimintakertomus 2004–2013 

TORPAK A/S:n osakekirja 

8.2. Painetut lähteet 

Ammas, Anneli 

2008 Kirikuõpetaja peab saama miinimumpalka. 

<http://epl.delfi.ee/news/eesti/kirikuopetaja-peab-saama-

miinimumpalka?id=51120808> Katsottu 17.12.2014. 

 

Kressa, Jaanika 

2008 Mehis Pupart: Usk ja kirik on meil aidanud rahvana püsima jääda. 

<http://www.vooremaa.ee/contents.php?cid=1001209> Katsottu 

31.8.2014 

 

Lahtinen, Aarno 

2008 Ystävyysseurakuntatoiminnan kehityksen näköaloja. Viron ja Suomen 

ystävyysseurakuntien tapaaminen Tallinnassa 24.5.2008. 

<http://www.eelk.ee/eelk_uudised/soome-eesti_ettekanne_lahtinen.pdf> 

Katsottu 13.9.2014 

 

Matikainen, Pauli 

2012 Torman seurakunnassa vilkas vuosi. – Kehäristi 3/2012. 

 

Meri, Lennart 

1998 Brysselin neuvottelupöydässä maamme nimi on Estonia, suomen 

kielessä Viro, kirjoittaa Viron presidentti Lennart Meri. – HS 17.3.1998. 

 

Mägi, Riina 

2011 Kogudus päästis ajalooallika. <http://www.vooremaa.ee/contents.php? 

cid=1007056> Katsottu 29.9.2014. 

 

Mänd, Merje 

2007 Torma kiriku ajaloost tasub õppida. <http://www.eestikirik.ee/torma-

kiriku-ajaloost-tasub-oppida> Katsottu 25.8.2014 

 

Nael, Merili 

2012 Eesti sajandi film on ”Kevade”. <http://uudised.err.ee/v/kultuur/ 

9a220a5e-184e-4efc-b0f9-cd6232af8248> Katsottu 25.8.2014. 



83 

 

Pakilan seurakunnan tuella perustettiin lihanjalostuslaitos Viron Tormaan. 

1992 Pakilan seurakunnan tuella perustettiin lihanjalostuslaitos Viron 

Tormaan. – Kirkko ja Kaupunki 6.5.1992. 

 

Pirttijärvi, Jouni 

2012 Viron kirkko palkitsi Tormaystäviä. – Kehäristi 3/2012. 

 

Raudvassar, Liina 

1994 Sündmus, mis mõjutab koguduse majanduselu. Eesti Kirik Sügis 1994. 

2006 Torma kogudusel oma õpetaja. <http://www.eestikirik.ee/torma-

kogudusel-oma-opetaja> Katsottu 1.9.2014. 

 

Rintamäki, Olli 

1993 Lihanjalostamo Viroon seurakuntien voimin. – Lihatalous 3/1993. 

 

Salminen, Kalevi 

1992 Yhteydet Torman seurakunnan kanssa jatkuvat. – Km 2.10.1992. 

 

Talvik, Merje. 

2009 Torma pastoraadi ajalooratas veereb kolmandat sajandit. 

<http://www.eestikirik.ee/torma-pastoraadi-ajalooratas-veereb-

kolmandat-sajandit> Katsottu 25.8.2014. 

 

Teinilä, Mari 

1991 Mittavia hankkeita Pakilan ja Torman välillä. Pakilalaiset kehittävät 

elinkeinoelämää virolaisen ystävyysseurakuntansa alueella. – Kirkko ja 

Kaupunki 4.12.1991. 

 

Tervonen, Heikki 

1992 Pappikin puuhaa makkaratehdasta. Viron Tormaa kehitetään kunnan, 

seurakunnan sekä kolhoosien ja sovhoosien yhteistyönä. – Km 

21.7.1992. 

 

Toivonen, Hannu 

1994 Pastori Pentti Kivimäen tehtaassa sana muuttuu makkaraksi. – Seura 

25.11.1994. 

 

Torman pappilan uusi elämä 

1999 Torman pappilan uusi elämä. – Kirkko ja Kaupunki 20.1.1999. 

8.3. Internet-lähteet 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik statistika 

s. a. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik statistika. 

<http://www.eelk.ee/statistika.php>. Katsottu 17.12.2014. 

 

Eesti haldusjaotus 

s. a. Eesti haldusjaotus. <http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_haldusjaotus>. 

Katsottu 3.12.2014. 

 

 

 



84 

Lista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ystävyysseurakunnista 

s. a. Lista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien 

ystävyysseurakunnista. <http://sakasti.evl.fi/ystavyysseurakunnat> 

Katsottu 1.10.2014. 

 

Pakilan Tormaystävät ry yhdistyksen perustiedot 

s. a. Pakilan Tormaystävät ry yhdistyksen perustiedot. 

<http://yhdistysrekisteri.prh.fi/pertied.htx?kieli=1&reknro=160197> 

Katsottu 28.10.2014. 

 

Porvoon julistus 

s. a. Porvoon julistus. 

<http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Porvoon_julistus> Katsottu 

1.10.2014. 

 

8.4. Haastattelut 

Kirkkoherra Pentti Kivimäen haastattelu 12.9.2014. 

Haastattelu tekijän hallussa. 

8.5. Kirjallisuus 

Jürjo, Indrek 

2012 Torma valguslik pastor Johann Georg Eisen. – Torma Album VI. Toim. 

Rein Aro et al. Tallinn: Tormalaste Kodupaigaühendus. 

 

Altnurme, Riho 

1998 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Nõukogude Liidus (kuni 1964). – 

Eestimaa, Liivimaa ja Lääne Kristlus. Eesti-Saksa uurimusi baltimaade 

kirikuloos. Toim. Siret Rutiku et al. Kiel: Friedrich Wittig Verlag. 

 

Harviainen, Tapani 

2006 Pakila-Torma. Suomalaisvirolaista seurakuntayhteistyötä. – Jos miestä 

missä tarvitaan. Lauri Iisakkilan elämä ja työ. Helsinki: Kemira 

Growhow Oyj. 

 

Järvinen, Laura 

2005 Kuka opettaa ja ketä? Viro EU:n jäsenenä. Sitran raportteja 52. Helsinki: 

Edita 

 

Kala, Tiina 

1998 Old Livonia (c.1200–1500) and Christianization. – Eestimaa, Liivimaa 

ja Lääne Kristlus. Eesti-Saksa uurimusi baltimaade kirikuloos. Toim. 

Siret Rutiku et al. Kiel: Friedrich Wittig Verlag. 

 

Ketola, Mikko 

1992 Virolais-suomalaiset pappeinkokoukset 1930-luvulla. Soome sild – 

Viron veräjät. Kahdeksan näkökulmaa suomalais-virolaisiin suhteisiin. 

Kaheksa vaadet soome-eesti suhetesse. Toim. Heikki Rausmaa. 

Helsinki: Tuglas-seura. 

 

 

 



85 

Kääriäinen, Kimmo 

2010 Uskonnollisuus itäisessä Euroopassa. – Kirkot ja uskonnot itäisessä 

Euroopassa. Toim. Maija Turunen. Helsinki: Edita Oyj. 

 

Lahtinen, Aarno 

1991 Protestanttiset kirkot. – Usko, toivo ja vallankumous. Kristinusko ja 

kirkot Neuvostoliitossa. Toim. Aarno Lahtinen et al. Helsinki: Otava. 

 

Latikka, Olavi 

2012 Suomalais-virolaisia yhteistyömuotoja Viron maakunnissa. [Lahti]: 

[Olavi Latikka]. 

2014 Suomesta Viroon – Virosta Suomeen. Yrityksiä perustetaan ja ihmisiä 

siirtyy yli Suomenlahden. [Lahti]: [Olavi Latikka]. 

 

Lauha, Risto 

2003 Virolais-suomalainen yhteistyö. Eesti-soome koostöö. – Teologinen 

aikakauskirja 6/2003. 

 

Liiman, Raigo 

2002 Uskonnollisuus muuttuvassa Virossa. Kirkon tutkimuskeskus Sarja C 

Nro. 59. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 

 

Murtorinne, Eino 

2010 Kirkkojen ja uskontojen asema kommunismin valtakautena. – Kirkot ja 

uskonnot itäisessä Euroopassa. Toim. Maija Turunen. Helsinki: Edita. 

 

Nuga, Jaan 

2004 Torma kirikuelust 2003. aastal. – Torma Album IV. Toim. Endel Laul. 

Tallinn: Tormalaste Kodupaigaühendus. 

 

Päiviö, Hannele 

2013 Lapsen oikeus uskontoon Virossa. Uskonnonopetus muutoksissa. – 

Ainedidaktiikka ja koulutuspolitiikka. Ainedidaktiikan symposiumi 

2012. Toim. Sara Routarinne et al. Helsinki. 

 

Pärnik, Ülo M. 

2012 Tagasivaade Torma kiriku ja koguduse minevikku. – Torma Album VI. 

Toim. Rein Aro et al. Tallinn: Tormalaste Kodupaigaühendus. 

 

Saard, Riho 

2003 Uskonnollisen ja teologisen kirjallisuuden lähettäminen Suomesta 

Neuvosto-Viroon 1950–1980 -luvuilla. – Teologinen aikakauskirja 

6/2003. 

2013 Kristluse ajalugu. Selle algusest tänapäevani. Tallinn: Argo. 

 

Raitis, Harri 

1998 Yhteistyön arkea neuvostoaikana ja sen jälkeen. – Suomi ja Viro. 

Yhdessä ja erikseen. Toim. Kari Immonen et al. Turun yliopiston 

historian laitoksen julkaisuja 44. 

2011 He tekivät Viron tutuksi. – Estofiilis! Kirja Virosta ja sen ystävistä. 

Toim. Sanna Immanen et al. Helsinki: Sanna Immanen et al. 

 



86 

Rausmaa, Heikki 

2007 Tuglaksen tuli palaa. Tuglas-seuran ja suomalais-virolaisten suhteiden 

historiaa. SKS 1136. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

2011 Viro. – Itä-Eurooppa matkalla länteen. Itäisen Keski-Euroopan, Baltian 

ja Balkanin historiaa ja politiikkaa. Toim. Jouni Järvinen et al. Helsinki: 

Gaudeamus. 

2013 ”Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon”. Suomen ja Viron 

poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen 

elokuussa 1991. Diss. Helsinki. Historiallisia tutkimuksia Helsingin 

yliopistosta XXX. Helsinki: Heikki Rausmaa. 

 

Taipale, Ari 

2008 Pitkin poikin Viroa. Matkaopas. Tallinna: Tallinna-kustannus Oy. 

 

Talonen, Jouko 

2010 Luterilainen kirkko. – Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa. Toim. 

Maija Turunen. Helsinki: Edita. 

 

Tammer, Enno 

2012 a Eesti NSV kroonika 1940-1991. – Nõukogude aeg ja eesti inimene. 

Toim. Tiina Tammer. Tallinn: Tammerraamat. 11–16. 

2012 b Spikker sisenemiseks peatükki ”Pühad”. – Nõukogude aeg ja eesti 

inimene. Toim. Tiina Tammer. Tallinn: Tammerraamat. 

 

Viilma, Urmas 

2009 Viron evankelis-luterilainen kirkko 21. vuosisadan ensimmäisen 

vuosikymmenen lopulla. Auttajasta kumppaniksi – Ystävyys on yhteistä 

työtä! Ystävyysseurakuntatyön neuvottelupäivät Jyväskylässä 20.–

21.8.2009. Suom. Aarno Lahtinen. Helsinki: Kirkkohallituksen 

ulkoasiain osasto. 

 

Ylönen, Irene 

1997 Suomen sillan rakentajat. Suomen Viro-seurat vuosina 1881–1991. – 

Virallista politiikkaa, epävirallista kanssakäymistä. Suomen ja Viron 

suhteiden käännekohtia 1860–1991. Jyväskylä: Atena Kustannus. 

 

Zetterberg, Seppo 

2007 Viron historia. Hämeenlinna: Karisto. 



87 

9. Henkilöhakemisto 
Alaranta, Hannu ..................................................................................................... 67 

Alasoo, Ralf ....................................................................... 26–27, 37, 49, 56, 58, 73 

Ansas, Satu-Elina ................................................................................................... 64 

Asp, Veikko ........................................................................................................... 20 

Aulio, Olli .............................................................................................................. 23 

Eisen von Schwarzenberg, Johann Georg ............................................................. 16  

Haahti, Katri .......................................................................................................... 53 

Halme, Lasse.......................................................................................................... 19 

Harviainen, Tapani ........................................................ 5, 23, 27, 38, 45, 50, 56, 69 

Hietala, Marjatta .................................................................................................... 66 

Iisakkila, Lauri ......................................................... 5, 17, 19, 22, 36, 38, 40, 45, 68 

Johansson, Gustaf .................................................................................................. 10 

Järvinen, Laura ...................................................................................................... 32 

Kaljumäe, Ants ...................................................................................................... 41 

Karma, Peeter .............................................. 4, 17–20, 26, 31, 36, 41, 49, 52, 56, 70 

Kaselo, Vello ......................................................................................................... 38 

Katariina II ............................................................................................................. 15 

Kausto, Risto ......................................................................................................... 54 

Keiv, Heli ............................................................................................................... 60 

Keiv, Peeter............................................................................................................ 66 

Kiivit, Jaan ....................................................................................................... 11, 43 

Kivimäki, Pentti ........................................................... 17–20, 22–24, 35, 40, 68–70 

Kruusement, Arvo.................................................................................................. 16 

Kukk, Lii ................................................................................................................ 48 

Kylliäinen, Timo .................................................................................................... 24 

Lahtinen, Aarno ..................................................................................... 2, 10–11, 34 

Langinmaa, Kaija ................................................................................................... 59 

Langinmaa, Uolevi .............................................................................. 54–55, 59, 69 

Latikka, Olavi .............................................................................................. 5, 38–39 

Leetsar, Jaan .......................................................................................................... 43 

Luhamets, Joel ....................................................................................................... 38 

Luhtasela, Lempi ....................................................................................... 54, 66, 68 

Luhtasela, Martti ........................................................................................ 54, 66, 68 

Matikainen, Pauli ............................................................................. 3, 23, 54, 57, 69 

Matikainen, Taru................................................................................................ 3, 19 

Matson, Kersti.................................................................................................... 4, 49 

Meri, Lennart ........................................................................................................... 5 

Norja, Leo ........................................................................................................ 24, 38 

Nuga, Ingrid ........................................................................................................... 56 

Nuga, Jaan............................................................................................ 50, 56, 66, 73 

Ojamets, Raigo ...................................................................................................... 38 

Oksanen, Vivika .................................................................................................... 66 

Oras, Urmas ......................................................................................... 26, 49, 53, 56 

Palaskari, Heikki .................................................................................................... 23 

Peltomaa, Natalja ................................................................................................... 69 

Pettinen, Kari ......................................................................................................... 67 

Pohjola, Juha .......................................................................................................... 67 

Pupart, Mehis ................................................................................... 2, 56, 61, 66, 69 

Puusepp, Anne ....................................................................................................... 60 

Raag, Ulle .............................................................................................................. 41 



88 

Raitis, Harri ............................................................................................................ 12 

Randma, Jaana ................................................................................................. 45–46 

Randma, Raul ................................................................................................... 45–46 

Rausmaa, Heikki .................................................................................................... 39 

Saard, Riho ............................................................................................................. 12 

Salminen, Kalevi .................................. 17, 19, 22, 27, 31, 36, 40–41, 44, 48, 53, 57 

Sarre, Aslak ............................................................................................................ 36 

Savola, Osmo ....................................................................................... 22–23, 44, 53 

Setälä, Osmo .......................................................................................................... 17 

Sildma, Talvi .................................................................................................... 66, 69 

Soljander-Halme, Helena ....................................................................................... 53 

Soodla, Ants ........................................................................................................... 41 

Suhonen, Seppo ...................................................................................................... 66 

Suutarinen, Pauli .................................................................................................... 45 

Talonen, Jouko ................................................................................................... 5, 14 

Tervonen, Heikki ................................................................................................... 20 

Toming, Ivar........................................................................................................... 47 

Tuulik, Liina............................................................................. 26–27, 49, 55–56, 58 

Vainio, Elisabet ...................................................................................................... 54 

Vili, Ahto ......................................................................................................... 41, 67 


