
     Tänään on Virossa talkoopäivä.
Keväällä 2008 järjestetystä
ensimmäisestä valtakunnallisesta
Teeme ära! -roskankeruupäivästä tuli
jokakeväinen perinne. Kymmenen
vuotta myöhemmin siitä poiki myös
maailmanlaajuinen syyskampanja,
World Cleanup Day. Virolaisten aloite
on innostanut ihmisiä eri maanosissa
siistimään ympäristöään. Tänään oli jo
neljäs Maailmakoristuspäev. 
     Tällä kertaa kehotettiin
kiinnittämään huomiota erityisesti
pieniin, maatumattomiin roskiin, kuten
tupakantumppeihin, lasinsiruihin ja
pullonkorkkeihin. Viron ekumeeninen
neuvostoi haastoi myös siivoamaan
rukoillen sydämiin kertynyttä kateutta,
vihaa, ahneutta, tuomitsemista,
ylpeyttä, anteeksiantamattomuutta ja
kaikkea muuta, mikä rikkoo
suhteitamme sekä Jumalaan että
lähimmäisiin.
     Lasnamäen seurakunnassa pidimme
omat pikku siivoustalkoot jo tiistai-
iltana. Kellarikirkon räsymatot pääsivät
pitkästä aikaa ulos tuulettumaan sillä
välin, kun putsasimme puoliksi maan
alla olevien ikkunoiden poteroihin
kertyneet roskat, keräsimme
tupakantumppeja lähiympäristöstä ja
asensimme portaikkoon huomio- ja
jarruteipit turvallisuutta lisäämään.
Illan päätteeksi osallistuimme Zoomin
kautta yhteiskristilliseen
rukoushetkeen.

Maailmansiivouspäivä
     Tänään lenkkeilin Ruskan kanssa
Lasnamäen sydämeen Lindakiven
sillalle, jonka kupeessa oli
Lasnaideen järjestämät talkoot:
sillan ja Kotka-kaupan välistä alas
bussipysäkille laskevien portaiden
betonikaiteet maalattiin uudelleen.
Seitsemän vuotta sitten tuon
portaikon maalaus taisi olla noiden
Lasnamäki-aktiivien ensimmäisiä
tempauksia. Juuri he ovat
käynnistäneet yhteisöpuutarhat,
joissa mekin olemme mukana.
Levittelin pari tuntia vaaleansinistä
pohjaväriä kaiteiden taakse. Voin
lattaa seuraavaan kirjeeseen kuvan
valmiista uudesta väriläikästä.
     Lasnamäen ilme on muuuttunut
paljon 70-luvun karusta
betoniviidakosta. Syyskuun alussa
avattiin uusi, suuri Tondiraban
puisto, jossa on runsaasti erilaisia
mahdollisuuksia liikuntaan ja
ajanviettoon eri ikäisille ihmisille
sekä myös kivoja metsäreittejä.
Kaupunginosajohtaja piti
lupauksensa ja järjesti meille oman
esittelykierroksen. Vuokrasin
pyörätuolin, jotta Virvekin pysyi
matkassa mukana. Tällä viikolla tein
Virven ja Ruskan kanssa kivan
metsäretken televisiotornin takaa
bongaamalleni luontopolulle, jossa
oli pyörätuolin mentävät pitkospuut.
Löytyi vielä mustikoitakin
maistiaisiksi!

Virven kanssa vuoroin pyörätuolin kyydissä! 

 Seuraavana päivänä ikkunan taakse oli
ilmestynyt roskien sijaan kukkia, 
Galina-ystävä lienee ollut asialla.

Seurakunnan matot ja tilkkupeitot tuulettuivat tiistain siivoustalkoissa.

 Kävimme tutustumiskierroksella Lasnamäen
uusimmassa ja monipuolisimmassa

puistossa.
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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

     Diakonissa Pirjo Liemolan rakkaus
Viroa ja virolaisia kohtaan roihahti
Lähetysyhdistys Kylväjän linja-
automatkalla Valgaan, Põltsamaalle ja
Tormaan vuonna 2010. Hän oli
aloittanut viron kielen harrastuksen
kansalaisopistossa jo kymmenkunta
vuotta aikaisemmin ja sai käytännön
harjoitusta Viron matkoilla. 
     Jäätyään eläkkeelle kotihoidon
työstä Rautalammin kunnassa hänen
tiensä vei yhä useammin Peipsi-
järven suunnalla sijaitsevaan
Tormaan, jossa oli ystävystynyt
paikallisen pariskunnan kanssa. Pirjo
sai olla heidän apunaan välittämässä
vaate- ja ruoka-apua vähävaraisille. 
      Pirjo sai useiden ihmisten kautta
kehotuksia ja rohkaisua lähteä
Viroon, mm. eräässä rukoushetkessä
Perheniemen opiston
sielunhoitokurssilla. Neljä vuotta
sitten hän osti pienestä Torman
taajamasta oman kerrostaloasunnon,
jossa saattoi asua reissatessaan
muutaman kuukauden välein Viron ja
Suonenjoen väliä. Pirjon kodissa
kokoontui pieni, mutta uskollinen
raamattupiiri. 
     Syksyllä 2020 lähetysveteraani
Juha Väliaho, joka palvelee vielä
eläkepappina Sauen seurakuntaa
Tallinnan eteläpuolella, kutsui Pirjon
vapaaehtoistyöhön Sauelle:
opettamaan suomen kieltä, vetämään

Lähtisitkö kalaan?
Äänitin kesälomalta palattuani viisi

lyhyttä kalastusaiheista
raamattuopetusta

Kansanlähetyksen Raamattuavain-
ohjelmasarjaan. Saatoit kuullakin
niitä syyskuun alussa Radio Dein

taajuudella. Ne löytyvät nyt
avaimia.net arkistosta (vk 36) 
sekä Spotify ja iTunes podcast-

palveluista hakusanalla "Lähtisitkö
kalaan". 

Kuvat: Kirsti Malmi (ellei toisin mainita)

Siunausta 
syksyysi!Etävieraana missioforumissa

raamattupiiriä, keskustelemaan
ihmisten kanssa sekä auttamaan
monissa käytännön tehtävissä.
     Veljen vakava sairaus ja pandemia
pitelivät Pirjoa välillä Suomen puolella,
mutta syyskuussa ystävät Rautalammin
yhteiskristillisessä rukouspiirissä
lähettivät Pirjon taas rukouksin
matkaan parin kuukauden reissulle.  
     Kansanlähetyksen
vapaaehtoistyöntekijänä Pirjo on
asunut ja matkustanut
omakustanteisesti, mutta on erityisen
kiitollinen esirukoustuesta. 
Tässä Pirjon sähköpostiosoite, jos
haluat tilata hänen kuulumiskirjeitään
tai muuten vaan ilahduttaa viestillä:
pipsa.anneli@gmail.com. 
     Olen tällä hetkellä ainoa
Kansanlähetyksen lähettämä lähetti
täällä, joten on hienoa, että Pirjo on
vapaaehtoisena työtoverina ja että
hänelle on löytynyt mielekkäitä
vastuutehtäviä Sauen seurakunnassa.
Kävimme eilen yhdessä lenkillä
Rannamõisan suunnalla edellisen kotini
lenkkimaisemissa, kuva on otettu sen
jälkeen Väliahojen pihassa. 

Saage tuttavaks Pirjoga!

     Tänä pandemiasyksynä olen
osallistunut moniin erilaisiin
ulkotapahtumiin. Kiertelimme Ruskan
ja Liisa-ystävän kanssa mm. kahdessa
pihakahvilatapahtumassa.
Ensimmäinen oli läheisellä
omakotialueella, toinen Lasnamäellä
Sikupillin lähiössä. Oli kiva nähdä
kerrostalojen asukkaita puuhaamassa
yhdessä pihoillaan. Tarjolla oli mitä
erilaisempia herkkuja, mm.
kotitekoista jäätelöä suoraan keittiön
ikkunasta! Syystuulet tekevät tosin
tepposia. Olin syyskuun alussa viikon
pikku flunssassa, jonka vuoksi
osallistuin Ryttylän missioforumiin
etänä. Ihana Liisa kävi monena päivänä
lenkittämässä Ruskaa!
     Minulla on vielä viikko kesälomaa
jäljellä ja olenkin jo huomenna
menossa mökille. Haaveilen saunasta,
puolukoista ja sienistä.
 

Raitisilmamyrkytys?

Liisa jätskiostoksilla (Jäätis = jäätelö)

Aloitamme lokakuussa uudet askarteluillat
kuukauden 1. sunnuntaina. Rita on luvannut
ensimmäisellä kerralla opettaa pikku korien
ompelemista postikorteista. Rukoillaan, että
kutsu tavoittaisi ja toisi uuusiakin ihmisiä
mukaan toimintaan.

Kuva: Marja-Liisa Selin

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
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