Pieni historia ystävyysseurakuntatoiminnasta
Syksyllä 1989 Ylöjärven seurakunnan välityksellä otettiin yhteyttä kirkkoherra
Erkki Lehtoseen ystävyysseurakuntatoiminnan aloittamiseksi Kosen kanssa.
Seuraavana vuonna Kirkkohallituksen välityksellä solmittiin ystävyyssopimus.
Keväällä 1990 Kosen kirkkoherra Randar Tasmuth perheineen vieraili ensimmäistä
kertaa Hollolassa. Hän puhui suomea ja yhteyden pito oli siksi helppoa.
Ensimmäinen ryhmä Hollolasta vieraili Kosella samana syksynä. Ryhmään kuuluivat
kirkkoherra Erkki Lehtosen lisäksi Kauko Sipilä, Hannu Airas, Seppo Peltomäki ja
Antti Lahtinen. Mitä silloin vietiin Koselle, kertoo Neuvostovallan alaisena olleen
Viron taloudellisesta tilanteesta: fläppitaulu, kirjoitusvälineitä, kirjoituskone, kaksi
erilaista abloylukkoa sekä öljyä moottorisahaan. Nuorisotyö lahjoitti Koselle alban
ja stolan.
Kosen kirkon todettiin olevan kohtalaisessa kunnossa, mutta Vanhan pappilan
kunnostamista suomalaiset pitivät mahdottomana. Pappilaa oli neuvostovallan
aikana käytetty kulttuuritalona, elokuvateatterina, tanssisalina ja talvella
luistinratana. Katto oli osaksi romahtanut, samoin yläkertaan johtavat portaat.
Koselaiset kuitenkin päättivät ryhtyä kunnostamaan sekä kirkkoa että Vanhaa
pappilaa. Seuraavat käynnit Kosella olivat lähinnä vaatteiden vientiä seurakunnalle.
Tullissa oli vielä vanhoja venäläisiä tullivirkamiehiä virolaisia opastamassa, nyt
paljon ystävällisempänä kuin ennen.
Koselaisten vieraillessa Hollolassa syksyllä 1991 matka sai dramaattisia piirteitä.
Ryhmän lähtiessä Parinpellosta saatiin tieto, että Gorbatsov on kotiarestissa ja
Venäjällä vallankumous. Koselaiset lähtivät kuitenkin kotimatkalle, joku jäi
turvallisuussyistä Helsinkiin. Vallankumousyritys kariutui ja Viro säilytti
itsenäisyytensä.
Tämän jälkeen alkoi voimakas rakennustoiminta, johon vuosittain osallistui myös
hollolalaisia talkoolaisina. Kirkko ja vanha pappila kunnostettiin Kanta-Espoon ja
Hollolan seurakunnan tuen turvin. Arkkipiispa Jaan Kiivit vihki vanhan pappilan
talvikirkoksi vuonna 1997. Keräyksin saatiin runsaasti kodinkoneita, polkupyöriä,
valaisimia, kahvikalusto, ompelukoneita, maataloustarvikkeita, vaatteita ja paljon
muuta. Lähes lahjoituksena saatiin käytetty traktori. Hollolan kirkkokuoro suoritti
useita keräyksiä koselaisten hyväksi, mm. hankkimalla sähköpianon Vanhaan
pappilaan. Parinpellosta poistettuja tuoleja kunnostettiin talkoovoimin ja
lahjoitettiin Koselle.
Merkittävä oli erään miesryhmän lahjoitus, jonka he tekivät kustantaakseen Vanhan
pappilan peltikaton. Seurakunnan talousarviosta ja keräyksillä saatiin katon
kunnostukseen tarvittavat muut varat ja pärekatto voitiin vaihtaa kestävämmäksi.

Randar Tasmuthin jälkeen kirkkoherraksi tuli nuori naispastori Mare Mägi, pian
avioiduttuaan Mare Palgi. Kiivas rakentamisen aika on lähestymässä loppua ja
ystävyysseurakuntatoiminnan tavoitteeksi ja vahvistunut alkuperäinen tarkoitus:
ystävyyssuhteiden solmiminen ja syveneminen sekä seurakuntien hengellisen
toiminnan vahvistaminen.
Kirjoittanut Hollolan seurakunnan kirkkoherra Erkki Lehtonen vuonna 2003.

