
     Lähettitapaamiseen kutsuttu
Viron sisäministeriön uskontoneuvos
Ringo Ringvee kuvaili Viron
uskonnollista maaperää haastavaksi.
"Kypsä vilja on melko lailla
lakoontunut." Nuori sukupolvi ei
enää ammenna uskonnollista tietoa
isovanhemmilta, kuten aiemmat
polvet, vaan omilta ikätovereiltaan.
Isovanhemmat ovat näet jo ateistisen
ajan kasvatteja ja kiinnekohtien
puuttuessa luterilaisuus ei herätä
minkäänlaista kiinnostusta. Ringvee
korosti henkilökohteisten suhteiden
meritystä ja haastoi lähettejä
rakentamaan yhteisöllisyyttä.
    Yhteisönrakentajia olemme me
myös Lasnamäellä. Sarka on
valtavan suuri ja kivikkoinen ja
seurakuntaperheemme vielä pieni.
Meillä on kuitenkin suuri Jumala ja
saamme olla osa Jumalan suuresta
perheestä. Viime kuukausien
matkaansiunaamiset seurakunnissa
eri puolilla muistuttivat taas kerran,
että meillä on paljon esirukoilijoita ja
ystäviä. Kiitos, että olet omalla
tavallasi mukana! Iloitsen myös
Tallinnan luterilaisen Pyhän Hengen
seurakunnan työyhteydestä. Olenkin
juuri lähdössä viikottaiseen
tapaamiseen kirkkoherranvirastolle.
     Viron koronatartuntojen määrä
on ollut nousussa viime viikkoina.
Hallitus päätti tänään tiukemmista
toimenpiteistä erityisesti täällä
Tallinnan seudulla ja Itä-Virossa.
Maskien käyttö tulee pakolliseksi 

     Tervehdys taas täältä lahden
eteläpuolelta! Pakkasin marraskuun
ensimmäisen päivän aamuna autoon
vaatevarastoni, viherkasvit, soittimet,
tuliaislapaset, kylmälaukullisen
pakasteita ja toisen hillopurkkeja sekä
paljon muuta. Savustusuunikin mahtui
viimeisenä kyytiin. Serkkupoika
pyöräytti autooni talvirenkaat ja
puoliltapäivin olin valmis jättämään
rakkaan Roodoksen talvilevolle. 
    Ehdin parahiksi Pasilaan ensivisiitille
Helsingin Kansanlähetyksen Filia-
messuun, josta sain jatkaa siunattuna
kohti satamaa. Yhdentoista tienoilla
parkkeerasin kotipihaan.
     Tallinnan kodin rappuset olivat
paksun männynneulaskerroksen
peitossa! Nyt on vaahteranlehdet,
kävyt ja neulaset haravoitu ja sisällä
asunnossa suurin osa tavaroista
löytänyt paikoilleen.
     Töihinpaluu alkoi lähettien
tapaamisella. Viron luterilaisen kirkon
lähetyskeskus kutsuu kahdesti
vuodessa koolle kaikki Viroon
lähetetyt luterilaiset lähetystyöntekijät.
Joukko on pienentynyt sitten viime
näkemän Suomen Lähetysseuran
lopetettua työn Virossa. Oli mukava
tavata Oleniuksen perhe, joka muutti
keväällä Etelä-Viroon, sekä Kari
Tynkkynen, joka palasi muutaman
vuoden tauon jälkeen kirkkoherraksi
Länsi-Viroon. Pirjo Liemola, joka on
tehnyt Virossa vapaaehtoistyötä
useamman vuoden, löysi kesällä
palveluspaikan Sauen seurakunnassa.

Uusi työkausi ja Ruska-aika!
 Pajuristi Lasnamäen seurakuntakodin (Pae palvekodan) ovenpielessä loistaa erityisen kirkkaana näin marraskuun pimeydessä.

'Pae' viittaa kadunnimeen, 'palve' = rukous, 'koda' = huone

Viron luterilaiseen kirkon palvelukseen
lähetetyt lähetystyöntekijät koolla 3.11.
Vas. Kirsti (SEKL), Kari Tynkkynen (ELY),
Piret Riim (Viron lähetyskeskuksen
tiedottaja), Magne Mölster (Norjan
Lähetysseura), Anu ja Juha Väliaho
(eläkkeellä SLS työstä), Sirli Kaera 
(Viron lähetyskeskuksen lähetyssihteeri),
Pirjo Liemola (SEKL vapaaehtoinen), 
Liisa Rossi (Sley), Leevi Reinaru (Viron
lähetyskeskuksen johtaja), Olli ja Salome
Olenius (Sley). Kuvasta puuttuvat 
Ave Mölster (NMS) ja Kirsi Vimpari (Sley). 
Kuva: Samuel Reinaru

Pihansiivouspäivä "Koskitien" kodissa.

Instagram: vilkaisu_viroon  Kirjearkisto: www.markuse.ee/vilkaisu_viroon (Lasnamäen srk:n vironkieliset sivut)
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Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 

Lähettävät seurakunnat

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan
Ev.lut. Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65 
Kymenlaakson
Ev.lut. Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan
Ev.lut. Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03 
Varsinais-Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71
Helsingin 
Ev.lut. Kansanlähetys
FI33 8000 1001 5582 47

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Voit tukea työtäni

Rajoituksista huolimatta 
iloa ja valoa 

adventinaikaasi! 
Kirsti

Vladimir Svet aloitti Lasnamäen
kaupunginosan johtajana maaliskuussa,
mutta tutustuimme vasta nyt.

julkisissa tiloissa. Seurakunnassakin
olemme ottaneet maskit käyttöön,
suurentaneet turvavälejä ja jättäneet
tarjoilut pois. Ilmeisesti myös
yhteislauluista tulee luopua. Tänä
vuonna ei siis ole tulossa joululauluiltaa
eikä yksinäisten jouluateriaa... Mitä
sitten voi tehdä?
     Oli Jumalan hyvää johdatusta, että
tapasin marraskuun alussa Lasnamäen
kaupunginosan uuden johtajan kaupan
edustalla tekemässä kyselyä. Hän
kertoi halunneensakin ottaa meihin
yhteyttä ajatellen mahdollista
yhteistyötä joulukauden aikana. Viime
viikolla sitten ideoimme kaupunginosan
johdon kanssa Lasnamäen joulukauden
avajaisia ensimmäisenä adventtina.
Meidän osuutemme on Eha-papin
tervehdys sekä glögin valmistus
nuotiolla, kaupunki hankkii tarpeet.
Tänään kuulin, että mukaan on tulossa
käsikello-orkesteri! Huomenna
jatkamme vielä Lasnamäen alueelle
levittyvän joulukalenterin suunnittelua.
Joka päivälle yksi uusi koristeltu
ikkuna, joita voi sitten turvallisesti
käydä ulkoa katselemassa omaan
tahtiin. Mahdollisesti jaamme
saamamme lapaset palkinnoksi niille,
jotka etsivät ja kuvaavat kaikki
kalenteriluukut. Joka tapauksessa
sytytämme adventtina taaskyntteliköt
kaikkiin seurakuntakodin viiteen maan
rajassa olevaan ikkunaan.

Kolleega ja ystävä Liisa Rossi muutti
lokakuun lopulla Rakveresta Tallinnaan. 

Yhteisen ulkoilu-uramme ensimmäisenä
päivänä kävin Ruskan kanssa Kadriorussa
esittäytymässä Liisalle, joka otti tämän
perhekuvan.

Sinä päivänä Daavidin suvulle
ja Jerusalemin asukkaille

puhkeaa lähde, joka puhdistaa
synnistä ja saastaisuudesta.

Sakarja 13:1

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa...

     Ihmettelet ehkä, eikö ruska-aika ole
jo tältä vuodelta ohi?! Täällä 14.11.
alkanut Ruska kestää toivottavasti
vuosia ja tuo väriä elämään ympäri
vuoden. Kolmevuotias snautseria
muistuttava monirotuinen löytökoira
Ruska päätyi näet perheenjäsenekseni! 
     Olin unelmoinut koirasta jo jonkin
aikaa ja seuraillut viime viikkoina
Facebookissa ilmoituksia uutta kotia
etsivistä koirista. Lopulta tärppäsi.
Tämä koiraneiti oli jäänyt kodittomaksi
Volgogradissa Etelä-Venäjällä ja
saapunut lokakuun lopussa Viroon
rescuekoiria välittävän yhdistyksen
kautta. Nimesin sen Ruskaksi, kun
huomasin sen sulautuvan niin hyvin
kuivaan vaahteranlehtimattoon. Nimi
viittaa myös yhteisen elämämme
alkuaikaan sekä koiran menneisyyteen. 
     Ruska oli heti kuin kotonaan. Se on
hyvin rauhallinen, oppivainen ja
sosiaalinen. Olipa mukava tulla tänään
kotiin, kun Ruska katseli ikkunasta ja
ilmaisi vilpittömän ilonsa. Kiitos
Jumalalle tästä ihanasta ystävästä sekä
henkilökohtaisesta valmentajasta, joka
patistaa liikkeelle säällä kuin säällä! 

Ruska-aika alkoi

Kirjoitusapulainen työn touhussa ;-)

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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