
     Tämän sivun kuvat tuovat
välähdyksiä joulunvietosta.
Edellisessä kirjeessä mainitsemani
idea yksinäisten jouluateriasta
toteutui, kun diakonituttavamme
Annely Neame tarjoutui ottamaan
vastuun ruokapuolesta. Saimme
edellisiltana Viron ruokapankin
kautta ruokatarvikkeita, joista hän
kahden tyttärensä kanssa loihti
kotona yötä myöten maukkaan
aterian. Minun vastuullani oli salin
koristelu ja kattaus. Aiven ja
Katrinin kanssa oli pakattu
kangaskasseihin lahjaksi mm.
saamiamme tuliaiskahveja,
suklaata ja ruokatarvikkeita.
     Kaikki ilmoittautuneet eivät
ilmaantuneet paikalle, mutta yli 30
tuli, monenkirjava joukko. Ruoka
maistui, laulu raikui. Paikalla oli
aluksi myös ERR (Viron YLE), joka
halusi pätkän aattoillan uutisiin!
Linkki löytyy srk:n verkkosivuilta. 
     Kasseja ja ruokaa jäi ylikin,
veimme niitä mm. Taimille ja
kehitysvammaisten kotiin. Illalla
kotona astianpesukone ahkeroi
kolme kierrosta samalla, kun itse
loikoilin sohvalla! Uskon, että
vaivannäkö kannatti.
     Seuraavana päivänä pääsin itse
valmiiseen pöytään, Rossin Liisan
täysihoitoon Rakveressa. Kiitos :-)

     Sain juuri päätökseen yhden
monista raporteista, joita näin
vuoden alussa tulee kirjoittaa.
Uusi pyöreä vuosiluku kirvoitti
kelaamaan muistoja koko
menneeltä vuosikymmeneltä.
Lähetettynä työntekijänä olen
kirjoittanut säännöllisesti tällaisia
lähettikirjeitä jo vuodesta 1998
(tämä on siinä sarjassa 120.!),
joten näppärin muistinvirkistys oli
selata kirjeitä ja raportteja. 
     Numerot häkellyttävät, samoin
se, miten monenlaisia vaiheita
näihin Viron vuosiin on mahtunut!
Kymmenen vuotta sitten SEKL:n
lähettimäärä oli huipussaan – olin
saanut työtovereikseni Revot,
Keskiset, Tuoviset ja Lappalaiset.
Viime vuonna jäin taas yksin,
kuten v. 2004 Tuovisten siirryttyä
välillä turkkilaistyöhön Saksaan. 
     Aprillipäivänä alkaa uusi
kotimaanjakso. Jos Luoja suo,
tämä harmaapäinen keski-ikäinen
palaa marraskuussa aloittamaan
seitsemättä työkautta Virossa.
Vielä en ole kokenut kutsua jäädä
Suomeen.  
     Viimeisen työkauden aikana
nimikkoseurakuntieni määrä on
tuplaantunut ja ilolla odotankin
tapaamisia sekä uusien että
entisten lähettäjien kanssa.

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

ERR uutislähetys Pae palvekodasta,
haastatteluvuorossa Annely.

Kävin nimikkoseurakunnan joulukirkossa –
kiitos Sipoon suom. srk, YLE ja Jeesus!

(Ja pöydällä Ruokolahden eukot!)

Liisan pipari-Rakvere ja suomalaiset jouluherkut!

Ihana astianpesukone!

Tällainen näkymä avautui, jos kumartui jouluaattona kurkistamaan sisään Lasnamäen seurakuntakodin maanrajassa olevasta ikkunasta.
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Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 

Lähettävät seurakunnat

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

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Voit tukea työtäni

Jumalan aikataulussa     Pari kuvaa vielä joulukuulta.
Muistan lämmöllä Henna Niemisen
vierailua, laulut rohkaisivat ja
hoitivat minua ja monia! 
     Eräänä myrskyisenä iltana ajelin
Katrinin kanssa Sakuun, jossa
käynnistyi kesällä oman kirkon
rakentaminen. Nyt oli saatu
poikkeuslupa pitää joulukonsertti
keskeneräisessä kirkkosalissa.
Koiranilmasta huolimatta kirkko oli
tupaten täynnä! Iäkäs Mihkel, johon
tutustuin vuosikymmen sitten Revon
perheen ollessa töissä Sakussa, oli
onnellinen kuin Raamatun vanha
Simeon: "28 vuotta olemme
rukoilleet tänne kirkkoa ja nyt ovat 
omat silmäni sen nähneet!"

2020
     Loppiaisen alla kävimme Jürin ja
Aiven kanssa Raadikun
vuokratalojen pihassa jakamassa
lämmintä juomaa sekä lasten sukkia
ja lapasia. Kaakako ja lapaset olivat
päivän suosikit! Vinkkinä neulojille,
että lapasille olisi täällä kysyntää
selvästi enemmän kuin sukille!
     Lasnamäen loppiaismessu oli
toistamiseen historiallinen. Viime
vuonna vietimme ensimmäistä
konfirmaatiojuhlaa, nyt toimitettiin
ensimmäinen kaste! Tervetuloa
Jumalan perheeseen, Virve!
     Viime tiistaina vietimme
kristittyjen yhteistä rukousviikkoa ja
kutsuimme kylään Lasnamäellä
toimivia vapaaseurakuntia. Kuvassa
kahden kulttuurikeskuksessa
kokoontuvan seurakunnan johtajat,
ukrainalainen Pavel (venäjänkielisen
Maan Suola -srk:n pastori) ja Jaana
(kaksikielisestä Hyvän Sanoman srk:
sta, jossa kävimme eilen
vastavierailulla). "Isä, yhdistä meidät toisiimme,

että maailma sun rakkauteesei voisi uskoa!"

Kiitos, että olette rukoilleet
kanssamme virolaista työntekijää
Lasnamäen seurakuntaan. Aloin jo
menettää toivoani, kun sopivaa
ehdokasta ei tuntunut löytyvän.
Viimeinen viikko on tuonut asiaan
uusia käänteitä. Maanantai-illan
puhelu Pyhän Hengen papilta räväytti
auringon kaamoksen keskelle!
Näyttää siltä, että Jumalalla on
sittenkin varattuna paikallinen
työntekijä, jolle voin antaa ohjat jo
ennen kotimaanjaksoa! Ensi kuussa
voinen kertoa enemmän, mutta jo nyt
saamme kiittää Jumalaa ja rukoilla
johdatusta kaikkeen tähän liittyvään!
     Toivotan sinulle kuvan pipareiden
kera kaikkea ihanaa Jumalan
runsaista varastoista!

Toiveikkain mielin Kirsti

Kodikas joululauluilta Harju-Madisen seurakuntakodilla oli Hennan kieertueen ensimmäinen tilaisuus.

Kiitos Sakun kirkkohankkeen etenemisestä!

Nokipannukaakaota!

Tutustuimme naapuriseurakuntien
veljiin ja siskoihin.

Lasnamäen srk-kodin ensimmäinen kastejuhla.

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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