
Sotilaiden muistokirkko Torissa 

Sinnikäs jälleenrakennustyö jatkuu 

Euroopankin mittapuussa ainutlaatuinen sotilaiden ja toisen 

maailmansodan uhrien muistokirkko löytyy Pärnujoen 

rannalta pienestä lounaisvirolaisesta Torista.  
 

Sodan hävityksen itsekin kokenut kirkkorakennus on noussut 

tuhkasta ja herättänyt seurakunnankin uudelleen henkiin.  

 

Torin kirkko on Töölön seurakunnan ystävyyskirkko. 

Teksti: Eero Hankala 

Kuvat: Eero Hankalan arkisto 

 

Kristillisten seurakuntien toiminta ei ollut Neuvosto-Virossa helppoa. Erityisen vaikeata se oli jos ei omaa 
kokoontumispaikkaa ollut käytettävissä. Osa kirkoista oli sodassa tuhoutunut tai otettu johonkin arkipäiväisempään 

käyttöön, ja papisto hävitetty. Jäljelle jääneille iäkkäille seurakuntalaisille todettiin yksivakaan: ”Kun ei ole 

seurakuntaakaan niin ette tarvitse kirkkoakaan.”  

Näin oli Torissakin. Jo vuonna 1544 perustettu seurakunta oli kestänyt monet raskaat koettelemukset ja kirkon ryöstöt, 

kuten Suuren Pohjansodankin aikana, kunnes lähes 50 vuotta kestänyt neuvostomiehitys oli tappaa seurakunnan toiminnan 

lopullisesti.  

Torin kihlakunnan viimeisin kirkko valmistui 1854, mutta toisen maailmansodan aikana syksyllä 1944 saksalaiset polttivat 
sen. Seurakunta jäi raunioineen odottamaan parempia aikoja. Sodan jälkeen kirkkoa kyllä yritettiin paikallisen väen 

toimesta kunnostaa, mutta neuvostovalta kielsi jälleenrakentamisen. Torin tiemestari sai jopa käskyn hajottaa rauniot ja 

jauhaa kivet maantiesepeliksi. Hän jätti kuitenkin käskyn täyttämättä. Kirkon raunioita käytettiin jonkin aikaa jopa 

ampumaratana.  

 

Torin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jüri Kask on koko kirkkohankkeen isä. 

Veteraanit uhkana miehittäjille  

Vapaampien tuulien alkaessa puhaltaa 1980-luvun lopulla perustettiin Torin kihlakunnan muinaismuistoyhdistys. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jüri Kasken johdolla aloitettiin kirkon jälleenrakennus. Ensiksi talkoilla kaadettiin muurien 

sisäpuolelle kasvaneet puut ja raivattiin rauniot puhtaaksi. Kirkosta, joka itsekin oli sodan uhri, haluttiin tehdä pyhäkkö, 

joka olisi myös toisen maailmansodan uhrien muistopaikka.  



Näissä merkeissä suunniteltiin Torissa järjestettäväksi virolaisten sotaveteraanien ensimmäinen sodan jälkeinen 

kokoontuminen kesällä 1990. Tapahtumaan odotettiin kaikkia veteraaneja, jotka ”pitivät pyhänä Viron tasavallan puolesta 

kaatuneitten muistoa”. Riippumatta siitä, missä joukoissa olivat taistelleet. Tämä koski myös Suomen jatkosodassa 

JR200:ssa palvelleita(Suomi-pojat). Kirkon ulkoseinällä oli tarkoitus paljastaa muistolaatta toisen maailmansodan uhreille.  

Kokoontuminen kuitenkin estyi, kun Moskova kielsi sen fasistisena tapahtumana. Ja vielä varmemmaksi vakuudeksi Toriin 

lähetettiin muutamaa päivää ennen kokoontumista suuri määrä laskuvarjojääkäreitä, panssaroituja kuljetusajoneuvoja, 

tankkeja ja taisteluhelikoptereita.  

Muistolaatta paljastettiin myöhemmin syksyllä vaatimattomammin menoin. Veteraanitapaaminen puolestaan järjestettiin 

Torissa vasta vuonna 1994. Vuonna 2001 Torin kirkko nimettiin virallisesti Viron sotilaiden ja toisen maailmansodan uhrien 

muistokirkoksi. 

 

 

Viron arkkipiispa Andres Põder ja Torin seurakunnasta vastaava pappi lääninrovasti Enn Auksmann (oik.). 

Tuloksena ainutlaatuinen muistokirkko  

Kirkon rakennustyöt ovat edenneet hitaasti alkuaikojen rakennusmateriaalipulan ja jatkuvan rahanniukkuuden vuoksi. 

Kirkon rakennustyön koordinointia ja varojen keräämistä varten on Virossa perustettu Torin kirkon jälleenrakentajien 

yhdistys (Tori Kiriku Taastajate Ühendus). Kirkko on saanut jo seinät, katon ja lattian. Kirkkosali lämpiää maalämmöllä. Nyt 

on kiireesti saatava myös ulkoseinien rapautuminen estettyä ja rakennettua sadevesiviemäröinnit perustuksen ympäri. 

Sisältä puuttuu vielä mm. kalustus ja kalleimpana puutelistalla on urut.  

  

 

Torin kirkon rauniot jälleenrakennuksen alkaessa. Raunioista on noussut kirkko.. 

Torin kirkko on ulkoa tyypillinen 1800-luvun kirkkorakennus. Sisältä sen sijaan löytyy paljon ainutlaatuista symboliikkaa. 

Erikoinen alttari koostuu kolmesta, eri puolilta Viroa tuodusta myllynkivestä. Leipäviljaa jauhaneet kivet symbolisoivat 

virolaisten kohtaloa ja kärsimyksiä, kulkua historian rattaiden, kuten myllynkivien, välistä.  

Alttarin sivuilla on mahtavat tulipylväät. Massiivisella tammipuisella alttariristillä on kuvanveistäjä professori Mati 

Karminin muotoilema krusifiksi. Kirkon seinillä on Vapaudenristin ritareiden sankaritauluja ja sivulaivassa kolumbaario.  



Tukea tarvitaan jatkuvasti  

Torin evankelisluterilainen seurakunta on nykyisin viralliselta nimeltään Torin Pyhän Yrjön seurakunta ja kirkko vastaavasti 

Torin Pyhän Yrjön kirkko. Pyhä Yrjö on mm. sotilaiden ja partiolaisten suojeluspyhimys. Tällä teemalla Torin kirkon viereen 

pystytettiin kansalaiskeräyksellä rahoitettu, kuvanveistäjä Karminin tekemä patsas ”Pyhän Yrjön kamppailu lohikäärmeen 

kanssa”. Tämä Viron ensimmäinen ratsastajapatsas on omistettu vapaussodan voitolle ja Viron jälleenitsenäistymiselle.  

Torin kirkko on keskeneräisyydestään huolimatta ollut monen valtakunnallisen juhlan keskus. Torista mm. lähetetään 

vuosittain matkaan elävä tuli kaikkialle valtakuntaan Yrjön päivänä ja Voitonpyhänä.  

  

 

Pyhän Yrjön patsas on Viron ensimmäinen ratsastajapatsas. 
 

Myllynkivialttari symbolisoi virolaisten kohtalontietä. 

Kirkon rakentamisen myötä seurakunta heräsi henkiin, toiminnan rahoitus vain on jatkuva ongelma. Virossa ei ole 

kirkollisveroa ja seurakunnan tulot muodostuvat vapaaehtoisista jäsenmaksuista ja avustuksista. Torin seurakunnassa on 

maksaneita jäseniä n. 140 ja heistäkin suuri osa varsin iäkkäitä. Neuvostoaika jätti aukon keskiikäisten ryhmään. Toivo on 

nuorissa, jotka ovatkin innolla osallistuneet pyhäkoulutoimintaan.  

Koska seurakunnan tulot ovat lähes olemattomat, on ulkopuolinen apu ensiarvoisen tärkeää. Yksi pitkäaikaisista ja 

säännöllisistä avustajista on ollut Helsingin Töölön evankelisluterilainen seurakunta Suomesta. Töölön seurakunta on 

ottanut Torin Pyhän Yrjön seurakunnan ystävyysseurakunnakseen ja avustanut säännöllisesti papin palkkauksessa ja kirkon 

jälleenrakennustyössä sekä järjestänyt erilaista koulutusta ja virkistystoimintaa torilaisille 

Reserviupseeri- ja Reserviläispiiri, Loimaan Seutukunnan vääpelikerho (Porin killan osastona), Joenperän 

metsästäjät, sekä Turun Autojoukkojen kilta on avustanut aiemmin hankkeita Torin kirkolle mm. lipputangot 

(3) kirkon edustalle. 

Uusin hankkeemme heidän toivomuksesta on Suomalaisesta punaisesta graniitista nupukiveä 10000 kg. Tällä 

ja heidän omalla harmaalla kivellä laatoitetaan kirkon edustan aluetta. Tämän hankkeen kustannusarvio 2500 

euroa josta kuljetuksen osuus 1000 euroa. Tämän kuljetus osuuden otimme Alastaron Reserviläiset, Alastaron 

Rotary klubi ja Loimaan Seutukunnan vääpelikerho hoitaaksemme. Kiitos Risto Sarkin aktiivisuuden ja hänen 

suhteet kuljetusyrityksiin. Risto sai erittäin edullisen kuljetuksen. Kivet muuten lähtee tänään maanantaina 

16.01 Vehmaalta. Harri Nurmi Turunpuolen hanke vastaava on vastassa rekkaa Pärnyssä ja valvoo kuorman 

purkua ja hankkii tarvittavan purku kaluston paikalle. 

 

Hanketta halukkaat voi vieläkin avustaa lahjoituksella 10 -20 euroa tilille FI73 4714 0010 0500 02 

nimimerkillä ”Torin kirkko” muista vielä viestikohtaan mainita oma nimesi. 



 

 

 

 

 

 

Alastaron Reserviläiset, Alastaron Rotary klubi ja Vääpelikerholaiset 

AVEC, järjestämme matkan kesäkuun alussa 5. – 8.6 Pärnyyn ja 
Torin kirkolle. Matka Viitala on suunnitellut alustavaa ohjelmaa huomioiden 

Avec. Hoitoja, vierailuja ja vapaa-aikaa.  

Matka ohjelma luonnos , täydentyy vielä, mutta kaikista järjestöistä 

tervetuloa mukaan 40 ensin ilmoittautunutta (kiintiöt yhdistyksille 

huomioituna) kts. ohjelmasta ilmoittautuminen ja ehdot. 

Liitteenä vielä esite kirkolta. 

Matka ohjelma. 

                              PÄRNUN MATKA 5-8.6.2017  ( ma-to) 
 Kalevi Suvila,Alastaron Reserviläiset, Rotaryt, Loimaan seutukunnan vääpelikerho 
 
Kiitos tarjouspyynnöstäsi Pärnun matkaanne koskien, ehdotuksemme :  
 
Maanantai bussireitti Virttaa-  Alastro-Hirvikoski-Loimaa- Hki. Laivana Viking XPRS joka lähtee klo. 11.30 
Tallinnaan.  Matkalla käynti toivomassanne  auto-tai sotamuseossa. Ajoaika Pärnuun n. 2 h Tallinnasta.  
Majoittuminen Tervise Paradiis kylpylään, ruokailu hotellilla ja  Ilta vapaata . 
 
Tiistaina aamiaisen jälkeen lähtö ( esim. klo. 9.30) paikallisoppaan kanssa Villa Anropofiin  eli tutustuminen  

 neuvostoaikaisten puoluepäällikköiden huvilaan.  Matkalla sinne ja takaisin kuulee 

oppaan selostuksia Pärnunmaasta, sen historiasta ja nykypäivästä. Villa 

Andropoffissa näkee puoluepäällikköille ja heidän vieraille eri aikoina rakennettuja 

taloja. Kierros perustuu paljon oppaan puheisiin. Sisään pääsee vain 

päärakennukseen, jossa nautitaan  kakku-kahvit. Pärnuun palatessa  

kaupunkikierros oppaan kanssa.   Kierrellään bussilla Pärnun eri kaupunnginosissa ja 

tehdään pieni kävelymatka keskikaupungin kävelykadulla Rüütli, nähdään 

tärkeimmät nähdävyydet ja kuullaan mielenkiintoisia tarinoita Viron 

kesäpääkaupungin historiasta ja nykypäivästä.  N. klo. 13.00 lounas kaupungilla ja 

paluu hotellille n. klo. 14-14.30. Vapaata.  



 Keskiviikkona   aamiaisen  jälkeen vapaata aikaa vaikka torilla käyntiin omatoimisesti / allasosaston 
käyyttöön. Klo. 12.00 lähtö bussilla Audrun kunnassa sijaitsevalla Yrttitilalle. Emäntä kertoo ja esittelee 
yrttejään ja maistattaa yrttiteetä ja-piirakkaa. Myös ostomahdollisuus, erilaisia maustesekoituksia ja 
teevaihtoehtoja. Lounas n. klo. 15.00  ja paluu hotellille. Ilta vapaata. 
 Torstaina aamiainen hotellilla ja lähtö ( 9.00)  Torin suuntaan, Torin kirkko ( ryhmä sopii tämän vierailun).  
Klo. 14.00 Viimsissä vierailu Marja Matiisenin (tilkkutaiteilija) kotona, hän esittelee upeita tilkkutöitään ja 
tarjoilee pullakahvit. Myös tilkkutöiden ostomahdollisuus. Kohde on tutustumisen arvoinen. 
Miehet käyvät tällä välin   Eesti Vabastamise Sõja Muuseumissa /Viimsissä.  ( Tallinnaan n. 9 km). 
Tallinnan satama viim. klo. 17.00. Viking linen XPRS lähtee klo. 18.00 , Hki  klo. 20.30. Paluu lähtöpysäkeille.  
 
Matkan  hinta  405 €/ hlö ( H2 ) Min. 40 hlöä. H1 lisämaksu +  75 €/hlö.   
Hintaan sisältyvät edellä mainitut asiat, oma bussi mukana.   Tervise Paradiis : aamutakki, tossut, 
toilettitarvikkeet, hiustenkuivaaja, säilytyslokero, tervetuliaisvesipullo, aamiainen, Viron suurimman 
vesipuiston kuntosalin käyttö 6.30-15; uimahalli ja sauna 6.30-15.00. 
Lisämaksusta laivaruokailut  + 26 €/suunta  
Lisämaksusta : "tervehdyttävä 3 hoidon hoitopaketti "  + 25 €/hlö. Pakettiin sisältyy  3 hoitoa:  klassinen 
hieronta 23 min, parafiini-osokeriittihoito, yrtti-helmikylpy.   
Lisämaksusta klassinen jalkahoito (ilman lakkausta) + 35 €/hlö. 
 
Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai virallinen henkilöllisyyskortti mukana. 
ILMOITTAUTMISET Kalevi Suvilalle : viimeistään 31.3mennessä. 
ilmoittautuessa tarvitaan: nimi, syntymäaika, huonejako, ruoka-aineallergiat, osoite, puhelinnumero, 
autoon tulopaikka sekä lisämaksullisten palveluiden tilaus.  Toimistomaksu 5 €/lasku. 
 
Erikoismatkan peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa: (myös sairaustapauksissa) 
31 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan varauskuluina 80€/hlö. 30-14 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan 50 % matkan hinnasta 
13 vrk-48 h ennen matkan alkua, veloitetaan 75 % matkan hinnasta , alle 48 h ennen matkan alkua, veloitetaan koko matkan hinta Suosittelemme 
matkavakuutuksen ottamista. Matkavakuutus kannattaa hoitaa kuntoon heti varauksen tehtyäsi omassa vakuutusyhtiössä tai 
matkatoimistollamme(myös soittamalla).   Emme vastaa matkaohjelmiin/kohteisiin tulevista muutoksista meistä riippumattomista syistä. 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Viitala Kauppalankatu 13, 32200 Loimaa, 044 0405140 

 

 


