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Syyskukkasia!
Haravointipäivän kunniaksi
lähetän syystuulten matkaan
vaahteranlehtiruusuja!
Huomasin, että isot vaahterat
aidan takana ovat jo melko
paljaita, joten tartuin tänään
haravaan ja putsasin kotipihalta
kahisevan lehtimaton – sopivaa
jumppaa ja näkyviä tuloksia! Tulipa
lopuksi vielä pestyä aktion jäljiltä
liiterin suojiin nostamani
nokipannut. Saas nähdä, milloin
niitä seuraavan kerran käytämme.
Vaahteranlehtiruusut ovat
olleet tämän syksyn epidemia. Sain
Liisa-kollegalta syyskuun lopulla
kuvan lehtiruusuista ja innostuin
heti kokeilemaan. Jäin koukkuun
ja ruusuja on sittemmin syntynyt
milloin missäkin. Kerran poimin
lehtiä pysäkillä bussia odotellessa
ja annoin sitten matkan päätteeksi
ruusun kanssamatkustajalle, joka
ystävällisesti oli tarttunut käteeni,
kun kompuroin kyytiin ja istumaan
kesken askartelun! Varoitan, että
ruusutauti saattaa tarttua jo kuvan
välityksellä... Onneksi värikkäiden
lehtien aika on pian ohi!
Löydätkö hautakummun ja
ruusun tämän sivun alimmaisesta
kuvasta? Andreaksen marsu kuoli
pari viikkoa sitten ja hautasimme
sen tuohon lähimetsään.

Makuuhuoneen ikkunalla kukkii
ainoa huonekasvini. Sain noin
vuosi sitten soihtuköynnöksen
pistokkaan kehitysvammaiselta
Jüriltä, Katikodun viherpeukalolta.
Juuret ilmestyivät varsin nopeasti
ja istutin pistokkaan ruukkuun
keittiön ikkunalle. Moneen
kuukauteen mitään ei näyttänyt
tapahtuvan. Maaliskuussa siirsin
ruukun valoisampaan paikkaan
kylpyhuoneen ikkunalaudalle.
Yllätys oli suuri, kun näin uusien
lehtien puhjenneen! Kolmas
lehtipari näki päivänvalon jo uuden
kodin ikkunalaudalla. Kesän
lopulla puhkesivat ensimmäiset
kukat sekä kaksi uutta vartta.
Jotakin samaa olen kokenut
omassa elämässäni kuluneen
vuoden aikana – seisahtunutta
olotilaa ja sitten yllättäen uutta
kasvua ja kukkia! Uusi koti PiritaKosella on ollut monella tavalla
merkittävä elämänmuutos.
Jürin upea soihtuköynnös kuoli
keväällä remonttipölyissä. Hän oli
riemuissaan, kun näytin kuvia
omastani. Lupasin viedä Jürille
pistokkaan, kun menen seuraavalle
kirkkotuntikäynnille Katikoduun.
Keskikuvassa näet isotädin
eiliset ihanat syyslomavieraat,
veljenpoikani Topi perheineen.
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Sadonkorjuujuhlia ja
rippikoulua

Kuva: Sari Lehtola-Velin

Lokakuu on ollut sadonkorjuun
ja sadonkorjuujuhlien aikaa.
Nostimme Doriksen ja Andreaksen
kanssa Laagnan yhteisöpuutarhalla
punajuurisadon ja keräsimme
lehtikaalia sipseiksi. Punajuuret
jäivät vaatimattoman pieniksi, kuten
myös omassa pihassa kasvattamani
palsternakat, mutta pienetkin juuret
maistuivat maukkailta uunissa
kypsennettyinä! Pari perunaa oli
jäänyt vielä mullan kätköihin ja ne
pääsivät nyt kunniapaikalle
Lasnamäen sadonkorjuumessun
alttarilla. Messussa saarnasi Teijo
Peltola, joka oli juuri parin päivän
neuvottelumatkalla Tallinnassa.
Sadonkorjuun tunnelmissa
olimme myös syksyn ensimmäisillä
kehitysvammaisten kirkkotunneilla
Juksin päiväkeskuksessa, VäänaViti Kodussa sekä Katikodussa, kun
rakensimme flanellotaululle kuvaa
kylväjävertauksesta. Sain Tiinalta
flanellot lainaksi myös Lasnamäen
Loopealsen kodin kirkkohetkeen,
jonka pidimme samalla viikolla
Katrinin ja Virven kanssa.
Kuukausittaisten kirkkotuntien
lisäksi olen myös tänä syksynä
mukana kehitysvammaisten
rippikoulussa. Ensimmäinen
viikonloppuleiri oli lokakuussa.
Yhdeksän upeaa ja innokasta
rippikoululaista eri puolilta Viroa
konfirmoidaan toisen viikonlopun
päätteeksi 17.11. Tallinnan
tuomiokirkossa.

Virve
Saage tuttavaks! Tällä kertaa
minulla on ilo esitellä Lasnamäen
vakiokävijöistä Virve (71), joka on
myös tämän syksyn iltarippikoulun
toistaiseksi ainoa oppilas. Virve tuli
keväällä seurakuntaan lapsuuden
luokkatoverinsa Taimin kutsusta ja
on ollut varsin uskollinen tiistaiiltojen osallistuja. Hän oli myös
aktioviikolla mukana jakamassa
heijastimia. Virven kävely on hidasta
ja vaivalloista ja hän pyytääkin
esirukousta jalkojensa puolesta. Jos
Luoja suo, vietämme loppiaisena
Virven kaste- ja konfirmaatiojuhlaa!

Kuva: Riku Pesonen

Rukousaiheita

- Kiitos syksyn sadosta sekä uusista
tuttavuuksista yhteisöpuutarhalla!
- Johdatusta syyskauden toimintaan
Lasnamäellä (aloitimme tällä viikolla
uutena kerran kuussa Hyvän Mielen
Iltapäivät yksinäisille)!
- Virolaisen työntekijän löytyminen
Lasnamäen työn vetovastuuseen!
- Taimin terveys ei ole vielä
entisellään, rukoillaan koko perheen
puolesta sekä johdatusta sopivan
avun piiriin pääsemisessä!
- Virven jalat ja rippikoulu!
- Kehitysvammaisten rippikoulu ja
kirkkotunnit, tarvetta ja avoimia ovia
hengelliselle työlle on enemmän kuin
on työntekijöitä!
- Johdatusta 1.4.2020 alkavan 7 kk
kotimaankauden valmisteluihin!
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Lähettävät seurakunnat
Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti
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