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Lunta valkeammaksi!

     Terveiset Ryttylästä! Tulin tänne viideksi
päiväksi Kansanlähetyksen työalueiden
esimiesten ja edustajien päiville. Matka
kotiovelta yli Suomenlahden taittui noin
viidessä tunnissa. Monet matkustivat paljon
kauempaa mm. Siperiasta, Japanista ja
Afrikasta! Uskon, että edessä on antoisa ja
työntäyteinen viikko. On avartavaa kuulla
välillä kokemuksia ja ajatuksia muilta
työalueilta käsin, kun itse olen jumahtanut
Viroon jo kahdeksi vuosikymmeneksi.

Lasnamäellä avattiin
tänä syksynä kaksi
uutta kirjastoa 
(raamat=kirja,
raamatukogu=
kirjasto)! Yksi löytyy
Laagnan
lähiöpuutarhasta,
jonka Lasnaidee-
aktivistit ovat
perustaneet. Entisestä
jääkaapista tuli oiva
itsepalvelukirjasto! 
Aion viedä sinne
muutaman kirjan! 

     Viime päivien askareisiin on kuulunut
Lasnamäen joulumainoksen teko sekä Pyhän
Hengen seurakunnnan Lasnamäellä asuville
jäsenille postitettavan kirjeen muokkaaminen.
Aive on luvannut kirjoittaa käsin 152 osoitetta
kirjekuoriin ja Pyhän Hengen kirkkoherra
Gustav Piir tulostaa kirjeet, jotka hän
allekirjoittaa Margus Sardiksen kanssa.
Rukoillaan, että saisimme vahvistusta tiimiin
ja ettäjoku ehkä aktiivisesta
seurakuntaelämästä etääntynyt voisi löytää
seurakuntayhteyteen ja taivaallisen pesulan
Vapahtajan valkaisuhoitoon Lasnamäellä!
     Adventin aikana jatkamme tuttuun tapaan
kokoontumisia pääasiassa tiistaisin. Tänä
vuonna joulupäivä ja uudenvuodenpäiväkin
osuvat tiistaille! Lisäksi perjantai-iltana 14.12.
on tarkoitus laulaa kauneimpia joululauluja.
Sitä ennenklo 16-19 pidämme pienet
joulumyyjäiset, tervetuloa mukaan! Haaveilen,
että löytäisimme muutamia lasnamäkeläisiä
mukaan musisoimaan ja myymään käsitöitä,
leivonnaisia ym. Edeltävänä viikonloppuna
aiomme mennä jakamaan kutsuja puistoon
tai kauppakujalle nokipannulaitteiden kera.
Jumala johtakoon kaikkia kohtaamisia!

Raamatukogu

Syksyinen lumimarjameri Keila-Joan puistossa!

Aga kui me käime valguses, 
nõnda nagu tema on valguses, 
siis on meil osadus omavahel  

ning Jeesuse, tema Poja veri
puhastab meid kogu patust. 

 
1. Johannese kiri 1:7

Puhasta mind patust iisopiga,  

et ma saaksin puhtaks;  

pese mind, siis ma lähen 

valgemaks kui lumi!
Psalm 51:9

Lasnamäen seurakuntakodin seinänaapurina on ollut viime talvesta lähtien pesumaja eli pesula. Meillä on yhteinen pääsisäänkäynti. 
Tavallaan olemme pesuloita molemmat – aineet, kohde ja tekniikka vain ovat toisenlaiset! Etsiskelin juuri meille sopivia mainostekstejä Raamatusta!  

Toinen uusi kirjasto sijaitsee Pae
palvekodassa eli Lasnamäen
seurakuntakodilla. Lainaussysteemi
on vielä kehitteillä, mutta kiva
lukunurkka houkuttelee jo lukemaan
tai vaikkapa neulomaan!
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Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla

viitteen 22208  
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
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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
 

Lähettävät seurakunnat:
Sammonlahti, Luumäki, Hamina,

Miehikkälän ja Virolahden kappelit,
Sipoon suomalainen, Hyvinkää

sekä Turun Maaria

Lähettäjä:   Kirsti Malmi  *  sähköposti: kirsti.malmi@sekl.fi   *  Instagram: vilkaisu_viroon
Lasnamäen srk:n postiosoite: EELK Lasnamäe, Pae 21, 11415 Tallinn, Estonia  *  verkkosivu: www.markuse.ee

Rukousaiheita 
* kiitos kohtaamisesta
Hyvinkään seurakunnassa
tänään!
* Lasnamäen joulukuu,
postitus ja kutsujen jako
* Lasnamäelle virolainen
pappi
* kolme rippikoululaista ja
konfirmaatio loppiaisena
* Veskimäen ystäväperhe
pienimmästä suurimpaan
* kiitos Danielin toipumisesta
aivovammasta, palautuminen
vielä jatkuu. Danielin terveiset
kirjeen lukijoille ja
esirukoilijoille: SUURET
HALAUKSET JA KIITOKSET
KAIKILLE. RUKOILEN
PUOLESTANNE!
* liikenneonnettomuuden
poliisitutkinta käynnistyi vasta
hiljattain, muistetaan ratissa
ollutta Erlend-veljeä sekä
pikkuveli Gabrielia, jolla on
vielä stressioireita

     Pirteä eläkeläinen Kaarina Kahila-Pekkonen
(yläkuvassa) aloitti marraskuun alussa
vapaaehtoistyönä suomen kielen opettamisen
meillä Lasnamäellä ja ruotsin kurssin Viimsin
vapaaseurakunnassa. Olen toistaiseksi ollut
aina torstaisin Lasnamäellä paikalla ja
huolehtimassa käytännön asioista.
Mielenkiinnolla olen välillä jäänyt toisella
korvalla seuraamaan opetusta ja oppinut
uutta sekä viron että suomen kielestä! Suomen
kieliopin opiskelustani kun on jo aika monta
vuosikymmentä ja viron kielioppia en ole
opiskellut lainkaan. Kiitetään Kaarinasta ja
muistetaan häntä sekä oppilaita rukouksin! 
     Pyhäinpäivän musiikki-ilta oli hieno, Violetta
loihti pienistä uruistamme monenlaisia sävyjä
ja erityisen kauniilta se kuulosti yhdessä Jurin
viulun kanssa! Yleisöä olisi mahtunut
enemmänkin. Doris ja Andreas auttoivat
tarjoilun järjestämisessä sekä konsertti-iltana
että isänpäivän aattona, jolloin tupa oli täynnä
vieraita – Pärnusta palaavia kylpylämatkalaisia
Ari-veljeni johdolla. Aimekin tuli apuun kahvia
kaatamaan. Iloitsimme yhdessä tekemisestä,
hoitavasta ehtoollishetkestä ja kiitosmieli
myös runsaasta kolehdista, jolla saamme
maksettua useamman lämmityslaskun!

Siunattua adventtia!
Kirsti

Hyvinkään
siunaavat
kädet 20.11.!

Kielitunteja ja kahvituksia...

Saage tuttavaks!
     Olin viikonloppuna rotinoilla Veskimäellä!
Kokeneille Vilkaisu Viroon -kirjeiden lukijoille
Tarton maakunnassa sijaitsevan kylän nimi
lienee jo tullut tutuksi, mutta koska
lukijoiden joukossa on monia uusia (olen
mm. saanut hiljattain kaksi uutta
nimikkoseurakuntaa), lienee paikallaan pieni
ystäväperheen esittely:

Kaili ja Silver Elming ja heidän kuusi lastaan 
Veskimäen kylästä ovat rakkaita ystäviä jo 20v
takaa. Tartossa asuessani lapsia oli kolme: Kerli,

Erlend ja Enrik. Myöhemmin syntyivät vielä
Daniel, Gabriel ja Lisandra. 

Viime helmikuussa Daniel (15) loukkaantui hyvin
vakavasti helmikuisessa auto-onnettomuudessa
ja välitin rukousterveisiä kirjeiden kautta pitkin

vuotta. Kiitos Jumalalle ihmeellisestä avusta!
Daniel aloitti syyskuussa seiskaluokan uudelleen

ja on nyt Gabrielin luokkatoveri.  
Enrik ja Laura ovat tuoreet vanhemmat.

Oikeanpuoleisessa kuvassa on pieni Kristofer 
Daniel-sedän sylissä. Ylemmästä kuvasta löytyy

myös pikkusisko Lisandra, vanhimman veljen 2v
tytär Elisabet sekä tuomiokirkon keppinuket!
Kailia on pari kertaa luultu tyttärekseni, joten

olenkohan nyt sitten isomummo?!
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