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Lapsonen, siis kätes yhtehen liitä,
kaikista päivistä Jeesusta kiitä!
Aina se muistaos: tänään on juuri
varattu sinulle siunaus suuri!

Äitikin yhtyi lauluun: "Paljon ois aihetta lapsella kiittää, Jumalan lahjoja kaikille riittää! Päivä jo yksikin aamusta varhain iltahan ehditty lahja on parhain!
Kauniina nauhana vuosien päivät helmenä jokainen muistoksi jäivät. Elämän päivien ketju on kallis, niistä ei yhdenkään kadota sallis."

Äiti oli ilmeisen ilahtunut tulostani, vaikka
Jokainen päivä on lahja! sanat
olivat vähissä. Hän tarvitsi paljon apua
Tammi-helmikuun vaihteen yllättävä viikon
pituinen "äitiloma" jää varmasti oman elämäni
helminauhaan aivan erityisen arvokkaana
muistona! Äidin palvelukodin lääkäri soitti
maanantai-iltana, että äidin kunto ja
toimintakyky oli laskenut rajusti viime viikkoina.
Äiti oli ollut hyvin väsynyt ja nyt olivat kuume ja
tulehdusarvot lähteneet nousuun, mikä saattaisi
olla luonnollinen askel kohti kuolemaa...
Olin suunnitellut käyväni helmikuun lopussa
talvilomalla äidin luona, mutta päätin lähteä
matkaan jo seuraavana aamuna.
Kun pääsin perille, kuume oli jo laskenut. Äiti
oli saanut nieltyä antibioottia ja akuutti tilanne
oli tällä kertaa väistymässä. Olen silti hyvilläni,
että lähdin ja sain viettää äidin kanssa
kokonaisen viikon. Yösija löytyi kummipojan
huoneesta lähellä asuvan ystäväperheen luona.

syömisessä, eikä liikkunut enää omin avuin,
mutta jaksoi lopulta istua päivällä useita
tunteja pyörätuolissa. Yhtenä päivänä
koimme koskettavan hetken, kun
pappisystäväni jakoi meille ehtoollista.
Aloitin keskiviikkona äidin nukkuessa
pontšon neulomisen. Siitä tulikin yksi
yhteisistä puuhistamme viikon aikana: äiti
piteli lankakerää ja seurasi neulomista
tarkkaavaisesti. Ystävällinen hoitaja löysi
toimivan CD-soittimen ja kuuntelimme
samalla isän lempilevyä "Voiton virsi", josta
viereinen puhutteleva laulunsäe.
Maanantaina neuloin vielä samasta
langasta äidille sukat ja nyt meillä on
molemmilla lämmin muisto yhdessä
vietetystä ja monella tavalla hoitavasta
viikosta! :-)

Ei Taivaan Isä
laita meitä syrjään
silloin, kun tunnet,
et jaksa enempää.
Saat uupuneena
vain olla kädessänsä
ja levätä, sinua hoidetaan.
On rakkaus niin suuri,
lämmin, hellä.
Ei Isä hylkää
silloin, kun väsyttää.
Hilja Aaltonen
(Voiton virsi, 2002)
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Kotiavustajan jäljissä!

Tapasin Galinan saunan synttäreillä ja bongasin naapurista soppajakelun.

Hyvissä käsissä
Vanhustenhoito on puhuttanut viime
aikoina sekä Suomessa että täällä Virossa.
Kieltämättä oman äidin tilanne on tuonut
syvempää perspektiiviä uutisiin Suomen
hoivakodeissa ilmenneistä puutteista ja
Virossa käytävään keskusteluun hyvästä
kuolemasta. Olen kiitollinen äidin hyvästä
hoivasta Palvelukoti Taipaleessa! On lohdullista
tietää, että kaikki päivämme, alusta loppuun
asti, ovat kaikkivaltiaan Jumalan tiedossa ja
turvallisissa käsissä! Jälleennäkemisen toivo
kantaa eron ja luopumisen haikeina hetkinä,
jos kenties emme enää tapaisi tällä puolen.
Sekin on Jumalan ihmeellistä armoa, että sain
köllöttää äidin vierellä ilman menneiden
vuosikymmenten kipuiluja suhteessamme!

Löytöretkiä naapurustossa
Aika ajoin harrastan edelleen löytöretkiä
Lasnamäen kaupunginosassa. Tammikuussa
sain mahdollisuuden kulkea yhden päivän
kotiavustaja Esterin matkassa. Lasnamäen
Sosiaalikeskuksen välittämä kotipalvelu
tarjoaa lähinnä asiointiapua ja siivousta.
Esterillä on vakioasiakkaat huolehdittavana.
Tuona päivänä teimme kolmet ruokaostokset,
veimme likapyykit sosiaalikeskuksen pesulaan
ja haimme yhdelle asiakkaalle viikottaisen
ruokapankin paketin. Matkat taittuivat
bussilla, ratikalla ja räntäsohjossa rämpien.
Olen sopinut vielä ainakin yhdestä
"työvarjopäivästä" sosiaalitalossa.
Teimme ystävänpäiväretken Olariin!

Kotipihan ruokavieras ja eilinen keväinen näkymä!

Viikonloppuna kävin onnittelemassa
naapuria: verkkoaidan toisella puolella
sijaitseva yleinen sauna juhli 4-vuotispäivää
pihalla aurinkoisessa säässä kahvien ja
arpajaisten kera. Totesin tervehdyksessä, että
meillä on Pae-kadun varrella hyvä
pesupalvelujen keskittymä: saunassa voi pestä
kropan, pesulassa vaatteet, kirkossa sydämen!
Tapasin juhlissa Galinan, joka on talvella
piipahtanut silloin tällöin saunareissulla Pae
palvekodassa. Hän mainitsi käyneensä juuri
keitolla. Uteliaisuuteni heräsi ja ihmisiä
seuraamalla löysin viereisestä talosta pienen
ruokasalin, jossa jaetaan n. 100 annosta
ilmaista keittoa joka päivä! Ulko-ovessa ei ollut
mitään opastetta, mutta salin ovessa oli kuvan
ilmoitus. Juttelin pitkän tovin vapaaehtoisten
keitonjakajien kanssa ja sain itsekin annoksen
kaalikeittoa. Pelastusarmeijan slogan "Soppaa,
saippuaa ja sielunhoitoa" kuvaa siis sekin Pae
19-21 palvelujen tarjontaa!
Ensi sunnuntaina, 24.2. Viron valtio juhlii
101-vuotispäivää. Pae palvekodassa juhlimme
sitä pari päivää myöhemmin, kun muusikko ja
teologi Ervin Lillepea pitää tiistai-iltana
konsertin ja hartauden. Rukoillaan siunausta ja
varjelusta Viron kansalle sekä johdatusta
eduskuntavaaleihin maaliskuun alussa.
"Olen niin onnellinen!" huokaisi Katikodun
Priit viime viikolla Sakun rukoushuoneella
kehitysvammaisten kirkkotuntikierroksen
keskellä vietetyn kastejuhlan jälkeen!

Onnea sinullekin! t. Kirsti

"Ma olen nii õnnelik!"

Ensi viikolla juhlimme itsenäisyyspäivää

Terveiset kirkkotunneilta!
Kehitysvammaisten kirkkotunneilla
puhuttiin ystävänpäivän aattona
Jeesuksen vierailusta ystäviensä
Martan ja Marian kotiin.
Kirkkotuntien osallistujat olivat
valinneet hyvän osan viettää hetki
Jeesuksen seurassa. Mahtoivatko
Jeesus ja Maria lopulta yhdessä olla
Martan apuna keittiöhommissa?
Kaikki mukanaolleet saivat osallistua
flanellokuvan rakentamiseen.
Katikodun kuvassa Martta näyttää
heittävän luudan Jeesukselle!
Tämän maanantaipäivän tunnussana
sopinee kuvatekstiksi:
Heittäkää
kaikki
murheenne
hänen
kannettavakseen,
sillä hän
pitää teistä
huolen.
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Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208
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
Lähettävät seurakunnat:
Sammonlahti, Luumäki, Hamina,
Miehikkälän ja Virolahden kappelit,
Sipoon suomalainen, Hyvinkää,
Olari, Maaria ja Ruokolahti
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