
     Tuomentuoksuinen tervehdys
keväänvehreästä Tallinnasta!
Kirjoitin myöhään eilisiltana
esittelytekstiä uuteen korttiin
(teksti sivupalkissa) ja panin
merkille, että satakielet olivat
saapuneet ja aloittaneet öiset
konserttinsa. Nyt päivällä ovat
vuorossa mm. peipot, tiaiset ja
tiltaltit. Huomasin pääsiäisen
tienoilla, että sinitiaispariskunta oli
asettunut taloksi pikku räystään
alle talon kulmalla, makuuhuoneen
ikkunan yllä! 
     Tuomet, vaahterat, jalavat ja
hevoskastanjat aidan takana ovat
jo lehtiverhossa. Yksi salaperäinen
laji osoittautui vuorivaahteraksi ja
rapun vierustalta esiin puskevat
kasvit kieloiksi. 
     Eilen osallistuin nettikirkkoon
riippukeinussa...Ihana kevät!
     Sain pääsiäisen jälkeen kutsun
kalaan Pirita-joelle! Viime kirjeessä
esittelemäni Katrinin äiti Elena
pyysi minut mukaansa, kun olin
vihjannut Katrinille kiinnostukseni.
Kaivoin pihan perältä matoja ja
nappasin onkivavaksi näytelmässä
paimensauvana toimineen
pihlajanvarren! Menimme bussilla
Piritan luostarin lähelle. Autosillan
alla oli kalakaveri Ülle jo ongella.

"Minä lähden kalaan!"   (Johannes 21:3)

Olen kalamiehen tytär Lappeenrannasta.
Jo parikymmentä vuotta olen kalastellut
Jeesuksen joukkueessa Virossa, mm.
kierrellen hoivakodeissa laulamassa
terveisiä Taivaan Isältä. 
     Olen oppinut iloitsemaan myös
pikkusinteistä sekä muiden kenties
roskakaloiksi luokittelemista yksilöistä –
uskon, että Jumalan silmissä jokainen
on laulun ja ilosanoman arvoinen! 
     Viime vuosien apaja on Lasnamäen
kaupunginosa Tallinnassa. On
jännittävää samoilla uusia polkuja
kerrostalolähiöissä ja kuulostella, mihin
ja keiden luo Jumala johtaa. Esimerkiksi
yhteisöpuutarha on yksi kiehtova löytö
näillä reissuilla. Joitakin nykyjä olen
havainnut myös Instagramissa!  
     Tavoitteena on perustaa Lasnamäelle
luterilainen seurakunta. Tähän
mennessä mukaan tulleet kutsuvat
minua leikkisästi seurakunnan äidiksi.
Koen tehtäväkseni rakastaa, huomioida,
puuhata yhdessä, rakentaa yhteyttä ja
kasvattaa uusia kalastajia, kunnes
hengellisten lasten ja seurakunnan omat
siivet alkavat kantaa.  
     Kiitos, että seuraat kuulumisiani ja
olet tukena rukouksin ja lahjoituksin!
Etäkavereidenkin mukanaolo ja viestit
rohkaisevat!

Tulisitko kalakaveriksi?

Kotipihan vaahteran-ja männynlatvat –vaaleanvihreä talokin pilkottaa!

Kuristiku, yksi 
Lasnamäen lähiöistä

Pirita-joki

Kloostrimets

     Siellä sillan alla onkiessani tuli
mieleen, että se olikin varsin
raamatullinen askare pääsiäisen
jälkitunnelmissa. Opetuslapsethan
päätyivät myös kalastamaan.
Pietarin kalansaalista emme
saaneet, vaikka pikkuisia
kolmipiikkejä saattoi parveilla
madon ympärillä hyvinkin 153,
kuten suuria vonkaleita Pietarin
nuotassa... Saimme saaliiksi pieniä
ahvenia, jotka ajattelin ensin
lahjoittaa naapurin kissalle, mutta
kun en kotiin palatessani en nähnyt
kissaa enkä naapuria, paistoin
sintit itselleni iltapalaksi!
     Seuraavalla viikolla otin naisista
mallia ja ostin reppuun mahtuvan
teleskooppivavan. Vanhan kodin
kompostoria tyhjentäessä sain
kokoon hyvän varaston pulskia
onkimatoja tulevia onkireissuja
varten! Osan niistä palautin
kompostoriin uudessa pihassa. 
     Aikaisin äitienpäivän aamuna
kävin testaamassa kalaonnea tässä
kotirannassa, jossa tosin on aika
kova virtaus. Totesin, että
seuraavalla kerralla kannattaa
patikoida hieman kauemmas ja
ottaa silmälasit mukaan, että
näkee selvitellä siimaa! Tällä
kertaa poimin saaliiksi nokkosia. 
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Eilisillan kylvöt ja istutukset 
seurakunnan palstalla.

Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208 

Rukousaiheita
Teeme ära! 
Talkoopäivä onnistui hyvin, vähän
koleasta säästä huolimatta. Oli ilo
ahkeroida yhdessä Olarin
ystävyysseurakuntatyöryhmän
jäsenten kanssa. Joukkoomme
liittyi neljä pastoraalikurssin
opiskelijaa englantilaisesta
anglikaaniseminaarista, olivat
opintomatkalla Virossa ja
hajaantuivat tutustumaan
paikallisseurakuntiin. Viljelylava
tuli valmiiksi ja Taimin kerrostalon
edustalla rikkaruohot saivat
kyytiä. Lopuksi kokoonnuimme
aterialle Pae palvekodaan.
     Äitienpäivänä istutimme
Doriksen ja Andreaksen kanssa
seurakunnan palstalle yrttejä sekä
raparperinjuuren, jonka sain
erään pappilan pihasta. Eilen
kylvimme Aiven kanssa porkkanaa
ja istutimme pajukartion sisään
torstaina Haminan seurakunnan
lähetyspuodista ostamani
herneenversot! Yksi nurkka on
vielä kokonaan vapaana.
Luoteisnurkkaan rakennettiin
istumapaikka kahdelle. Herra
siunatkoon jokaista istujaa ja
kohtaamista tuolla vihreällä
keitaalla!

On rohkaisevaa olla tavalla tai
toisella yhteyksissä lähettäjien
kanssa. Ruokolahden ja Rautjärven
yhdistyneen seurakunnan
työntekijät olivat ryhmäytymässä
Virossa ja tapasimme Lasnamäellä.
Sohvapöydän liinaksi päätynyt
pyyhe kuuluisan eukkokuvan kera
muistuttaa tapaamisesta. Olen
käynyt kerran YouTuben kautta
Ruokolahdella messussa.
     Mainitsin Haminan herneet...
Olin työtoverini Piretin kanssa taas
pikakäynnillä Suomessa. Sain
Piretin puolisolta lainaksi vähän
isomman auton, jolla veimme
muutossa joutilaaksi jääneen
ruohonleikkurin ym. mökille ja
toimme tullessamme mm.
pakastemarjoja ja polkupyörän. 
     Menomatkalla piipahdimme ex
tempore Sipoossa katsastamassa
Söderkullan uuden kirkon. Kuinka
ollakaan, heti parkkipaikalla
tapasimme lähetyssihteeri Merjan!
Esittelykierroksella kohtasimme
perhekerholaisia, omaishoitajia
sekä laulupiiriläisiä. Merjan
antama pelargonia roikkuu nyt
pihamännyn amppelissa. 
     Seuraava pysähdys oli Haminan
lähetyspuodissa, jonka ovi oli
houkuttelevasti auki. Teimme
molemmat ostoksia oikein
urakalla. Herneiden lisäksi ostin
mm. linnunpöntön Taimin ikkunan
takana kasvavaan kriikunapuuhun.
     Ei kahta ilman kolmatta –
ehdimme vielä piipahtaa Luumäen
kirkkoherranvirastossa, jossa oli
käynnissä kirkkoherranvaalin
ennakkoäänestys. Eilen illalla luin,
että valituksi tuli 30 v takainen
Italian aktiotoverini ja ystäväni
Tuija Nuutinen. Siunausta uuteen
sekä laumalle että paimenelle! 

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

Ruokolahe eukot Lasnamäel

Ensi syksyn aktiopalaverissa rakensimme
Lasnamäen pienoismallin. Aktion suunnittelu

jatkuu huomenna. (Kuva: Margus Pootsmaa)

Armollista kesää Sinulle!  
Kirsti

Talkoopäivän luomus sekä monikansallinen
yhteiskuva. 

Viljelylaatikon täytteeksi päätyi myös muuton
yhteydessä tyhjentämäni kompostimulta!

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

Lähettävät seurakunnat

Virolainen heraldikko Priit Herodes suunnitteli
perustettavalle Lasnamäen Pyhän Markuksen
seurakunnalle vaakunan, jonka Gustav tässä ojentaa.

* Kiitos kaikista kohtaamisista
Lasnamäellä ja Suomen reissulla!
* Kiitos, että äidin vointi on vähän
kohentunut talvesta, hän selviää
välillä itsekin syömisestä ja kävelee
avustettuna rollan kanssa.
* Johdatusta ja siunausta
Lasnamäen kesäsuunnitelmiin,
kohtaamisiin yhteisöpuutarhalla ja
muualla. Pae palvekoda on ensi
kertaa auki tiekirkkona!
* Syyskuun Nelja Tuule ristirännak -
aktioviikon valmistelut.
* Kesäloma 16.6.-21.7. 
* Kansanlähetyspäivät Ryttylässä
5.-7.7., näillä näkymin käväisen itse
siellä päiväseltään, kerron
tarkemmin kesäkuun kirjeessä. 

Instagram: vilkaisu_viroon     www.markuse.ee  (mediasivulta löytyy Vilkaisu Viroon -kirjearkisto)

Kirsti Malmi, kirsti.malmi@sekl.fi, EELK Lasnamäe, Pae 21, 11415 Tallinn
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