
     Lähetän tällä kertaa hellepäivän
tuulahduksen mökin terassilta. Olen
viettänyt ihanan kesäisen viikonlopun
ystäväjoukolla ja palaan tänä iltana
Tallinnaan. Kesäloman alkuun on vielä
kaksi viikkoa.  
     Lämpömittari näyttää +30 varjossa,
uimavesi on +25. Onneksi tähän
terassille osuu oikein sopivasti varjoa
ja tuulta. Parturoimme eilen porukalla
Ruskalle vilpoisamman kesäasun.
Kuohkean turkin alta paljastui hyvin
solakka koiraneito, jota ei meinaa
samaksi tunnistaa! Minä olen käynyt
tänään uimassa jo kolmesti, mutta
Ruska ei näytä vielä oivaltaneen uinnin
ihanuutta. Viikonloppuseurueeseen
kuuluneen koirakaverin seurasta se
nautti kyllä suuresti, samoin pienistä
kajakkikyydeistä. 
     Tallinnassakin on ollut kesäistä
sitten viime kirjeen, vaikka virolaisen
kalenterin mukaan kesä alkoi
virallisesti vasta tänään 21.6.
(kesäpäivän seisauksesta). On aina
yhtä hämmästyttävää, kuinka nopeasti
nokkoset, vuohenputket ja
monenlaiset niittykukat valtaavat
maisemat. Muutama lenkkipolku on jo
muuttunut lävitsepääsemättömäksi
nokkosviidakoksi. Kotipihan kukka- ja
juuresviljelmät kasvavat paljon
hitaammin! 
     Englanninkielisessä maailmassa
seurakuntien perustamisesta
puhutaan 

Hellettä ja juhlaa
Paavalin sanat "Minä istutin, Apollos kasteli, Jumala antoi kasvun." tulivat mieleen, kun pysähdyimme Kaidon kanssa kastelemaan

seurakunnan viljemää Paen yhteisöpuutarhalla.

yleensä istuttamisena (church
planting). Onhan se kuvaava ilmaus.
Nuori taimi tarvitsee pitkään tukea
ja hoivaa, ettei se kuivu tai katkea,
kuten kesäkurpitsantaimeni. 13.6.
oli Lasnamäen seurakuntataimelle
tärkeä juhla: virolainen Kaido
Petermann asetettiin paimenvirkaan.
Siunaamisen toimitti Tallinnan
Pyhän Hengen seurakunnan
kirkkoherra Gustav Piir, jonka
alaisuudessa me molemmat
palvelemme, kunnes Lasnamäen
Pyhn Markuksen seurakunta
itsenäistyy. Avustajana oli apupappi
Eha Kraft, joka on viimeisten
kolmen vuoden ajan huolehtinut
myös Lasnamäellä rippikoulusta ja
käynyt pitämässä
ehtoollisjumalanpalvelukset..  
     Kesäkuusta alkaen muutimme
taas jumalanpalvelukset tiiistaista
sunnuntaille (kuukauden 2. ja 4.
sunnuntai klo 16). Tiistain yhteysillat
jatkuvat edelleen viikottain.
Juhlapäivä olikin tällä erää
ensimmäinen sunnuntaimessu.
Koronan vuoksi emme voineet juuri
kutsua vieraita paikan päälle, mutta
iloitsimme suuresti Kaidon perheen
mukanaolosta. Vaimo Kersti tuurasi
kanttoria, kun Violetalle tuli viime
hetken este. Kaidon teini-ikäiset
lapset Kristofer, Katariine ja
Karoliina lauloivat.
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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 Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65 
Kymenlaakson Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03 
Varsinais-Suomen Kansanläh.
FI39 4309 1520 0011 71
Helsingin Kansanlähetys
FI33 8000 1001 5582 47

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Voit tukea työtäni

     Huomenna vietämme tiistai-iltaa
Paen yhteisöpuutarhalla
juhannuspiknikin merkeissä. Virossa
juhannuspäivä on jo torstaina ja
kokkojuhlia on tapana järjestää pitkin
viikkoa. Näillä helteillä ei kokkoa
kaipaa, ei taideta keitellä edes
nokipannukahveja… Meillä on nyt
luvattu suuri kalanmuotoinen kasvulava
keskellä Paen puutarhaa. Viime
tiistaina poimin sieltä ensimmäiset
retiisit naposteltavaksi yhteysiltaan!
Laagnan puutarhalle kylvimme tänä
vuonna mm. yhden perunan. Saas
nähdä, kuinka suuren sadon saamme.  
      Toukokuun lopulla olin ehdolla
kirkollisvaaleissa ja tulin valituksi
Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan
kirkkovaltuustoon Lasnamäen
edustajana. Viime viikolla olimme
Kaidon kanssa mukana Tallinnan
rovastikuntakokouksessa. 
      Viron hurjat koronakäyrät ovat
kevään aikana laskeneet, kiitos
Jumalalle! Uutta piikkiä ei ole tullut
rajoitusten hölläämisen jälkeen. Minä
sain 9.6. jo toisen rokotteen, mikä tulee
helpottamaan matkustamista.
     On ollut aika ihanaa pitkästä aikaa
taas vähän kyläillä. Kolme viikkoa
sitten kävin Saarenmaalla Tiina-papin
vieraana. Tapasin myös Andreksen,
kehitysvammaisen evankelistan, jonka
videotervehdyksen Lasnamäen
seurakunnalle voit käydä katsomassa
YouTube-kanavallani. Viikko sitten
ajelimme Katrinin ja Jelenan kanssa
Kiviõlin kulmille tapaamaan Katrin
isää. Katrin on ystäväni seurakunnasta
ja hänen äitinsä Jelena kalakaverin.
Vieressä kuva aamiaistauolta rannassa.
      Nyt olen jo laivassa paluumatkalla
mökkireissulta. Olipa virkistävää viettää
pari päivää ystäväjoukolla! Kävin pari
kertaa myös äidin luona. Juhannusta
ajattelin viettää Tarton seudun ystävien
kanssa. Veljekset Daniel ja Gabriel
päättivät viime viikolla peruskoulun
ysiluokan. Juhannuksena on myös
Kailin ja Silverin 20v hääpäivä. Olin
aikoinaan Kailin kaasona.

Kirjoittelen seuraavan kerran
elokuussa! Heinäkuun olen
lomalla ja elokuun
alkupuolella vielä pari viikkoa
Suomessa, mm. ĺähettien
jatkokoulutuksessa ja
lähettipäivillä Ryttylässä.
 
Siunausta, iloa ja lepoa
kesääsi!

     Minun oli tarkoitus olla mukana
2.-4.7. Kansanlähetyspäivillä
Ryttylässä, mutta voimme nyt kaikki
osallistua niihin etänä. Lisätietoa:
kansanlahetyspaivat.fi
     Mainitsen jo nyt myös syyskuun alun
lähetystapahtumat: Globaalit
Megatrendit ja Jumalan lähetys -
foorumi 3.9. sekä lähetyskonferenssi
2.-5.9., lisätietoa sekl.fi sivulla.

Menovinkkejä kesään ja
alkusyksyyn

Kuvat: Kirsti Malmi (ellei toisin mainita)

Kuva: Hanna Timonen
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