
     Kesäillan vehreä tervehdys
Sinulle! Kirjoitan tätä kirjettä juuri
kesäloman kynnyksellä. Uuden
kodin ikkunan takana vaahteroiden
lehtiverho on jo tuuhea ja syvän
vihreä, välistä pilkottaa myös ilta-
auringon kultaamia lehtiä ja
selkeää taivasta. Taivaan Isä on
pari päivää kastellut aika huolella
minunkin pieniä istutuksiani tässä
kotipihassa ja rännin alle soikkoon
oli kertynyt mukavasti kasteluvettä
kuivempien päivien varalle.
     Tämän sivun kuvat liittyvät
Lasnamäen yhteisöpuutarhaan,
josta olen kertonut aiemmissa
kirjeissäni. Hämmästyttävän
nopeasti uudetkin kasvulavat ovat
jo täyttyneet kukista, salaateista ja
monenlaisesta vehreästä! 
     Lasnamäen seurakunnan lava
on saanut vaakunatunnuksen ja
joka nurkkauksessa voi seurata
kasvun ihmeitä. Ylimmälle tasolle
kylvetyt kaksi perunaa rehottavat
niin, että naapureiksi kylvetyille
punajuurille ja palsternakoille voi
tulla ahtaat paikat! Takana
raparperi on kotiutunut hyvin,
samoin kesäkurpitsa. Haminan
herneet ovat jo puolimetrisiä,
niiden takana papu ja
auringonkukka kasvavat kilvan... 
 

Tervehdys yhteisöpuutarhasta!
     Tänään veimme bussilastillisen
kylpylämatkalaisia piknikille
yhteisöpuutarhaan. Ari-veljeni on
järjestänyt Turun suunnalta jo
useita kylpylämatkoja Pärnuun ja
piipahtanut sitten paluumatkalla
ryhmän kanssa Lasnamäellä. Doris
ja Andreas olivat hyvänä apuna
tervehtimässä vieraita. Meillä
vierähtikin koko päivä, kun
vieraiden lähdettyä palasimme
seurakuntakodille siivoamaan ja
purkamaan runsaita tuliaisia.
Teimme jo monia iloisia löytöjä
kirpputoria täyttäessä! Lämmin
kiitos suuresta kolehdista ja
kahvivaraston kerrytämisestä!
     Viikko sitten keittelimme juuri
yhteisöpuutarhalla kevään
ensimmäiset nokipannukahvit.
Siellä oli kansainvälinen festivaali
TaDaa! – katuesiintyjiä eri maista.
Oli ilo olla mukana palvelemassa.
     Viime viikolla pidin puutarhalla
pajunpunontapajan. Liotin
aiemmin keväällä viemäni
pajunvitsat punontanotkeiksi.
Tässä lähellä kasvaa runsaasti
kanukkaa, jota oli myös matkassa
iso sylillinen, kuten kuvasta näkyy.
Osallistujia oli kymmenkunta ja
tuloksena persoonallisia kaloja ja
pari isompaakin tuotosta.
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Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208 

     Lasnamäen seurakuntakodin,
Paen rukoushuoneen ikkunat ovat
puoliksi katutason alapuolella, sillä
matala majamme sijaitsee
kellarikerroksessa. Huone on melko
hämärä huonekasvien
kasvattamiseen, siksi oli erityisen
iloinen yllätys, että naapuritalon
Galina-tädin (jonka kuva oli
huhtikuun kirjeessä) meille tuoma
santpaulia pukeutui helluntaiksi
ihanaan kukka-asuun! Jotenkin
puhuttelevaa, että vaatimattomista
olosuhteista ja lähtökohdista
huolimatta Jumala voi luoda uutta,
puhdasta, herkkää ja kaunista!
     Viron kansan historiassa on myös
karuja varjoja. Eilen, 14.6., oli
vuoden 1941 massiivisen
kyydittämisen vuosipäivä. Kävin
illalla konsertissa kommunismin
uhrien muistopaikalla Maarjamäellä.
Sen pitkän käytävän seinillä on yli
20 000 virolaisuhrin nimet, heidän
joukossaan Tarton naapurieni
Heinon ja Jutan vanhemmat. Poimin
matkalla päivänkakkarat heidän
muistolleen. Käytävän yläpäähän on
istutettu "kotipiha" omenapuineen.
Seinän vaalea pilvi on 20 000
kotipesään palanneen mehiläisen
parvi - teräksisiä 3D kopioita
oikeista mehiläisistä!
     Tämän viikon tiistaina sain
ensimmäistä kertaa vieraita
Sammonlahden seurakunnasta!
Kuorot olivat Viron matkalla ja
piipahtivat laulamassa helluntain
jumalanpalveluksessamme. Olipa
hienoa kuulla lapsikuoron, nuorten
kuoron sekä Heijastus-kuoron laulua
erikseen ja yhdessä! Kukkaset teille
näin jälkikäteen! 
     Suntio-Andreaksen 12-vuotinen
koulutie päättyi kukitukseen viikko
sitten. Pääsin mukaan todistamaan
hänen kevätjuhlaansa. Oli iloinen
yllätys, että kaikki Tondin
harjaantumiskoulun viimeisen
luokan päättäneet saivat koululta
lasten kuvaraamatun!
     Maanantaina kävin iltarasteilla
kasvitieteellisessä puutarhassa. Yksi
rasti oli alppiruusujen keskellä!
Kotimatkalla pyöräilin taimitarhan ja
kukkaniityn kautta.
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Tulen Kansanlähetyspäiville päiväseltään
lauantaina muutaman lasnamäkeläisen kanssa.

Minulla on Cafe Ilonkorjuussa päivystysvuoro
klo 13-15, nähdäänkö siellä?

Virvoittavia vesiä ja 
vihreitä niittyjä kesääsi!  

Kirsti

Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 

Lähettävät seurakunnat

Siirryn nyt viideksi viikoksi
lomalaitumille, joten seuraavan
kirjeen saat vasta elokuun lopulla. 
Suomipäiviä säästelläkseni vietän
Suomessa vain noin puolet lomasta.
Ensi keväänä (1.4. alkaen) tulen n.
puolen vuoden kotimaanjaksolle,
silloin kiertelen sitten ajan kanssa
nimikkoseurakuntia ja toivon
mukaan tavataan. Sitä ennen
tervetuloa käymään Lasnamäellä,
jos liikutte Tallinnan suunnalla!

Kiitos Sulle kukkasista...
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