
niin hyvät suositukset, että odotan
jännityksellä, kuinka paljon meitä
onkaan tulevilla kerroilla! Aive
lupasi huolehtia heinäkuun
kielikahviloista.
     Laitoin viime viikolla yhtenä
myöhäisiltana samaiseen
Facebook-ryhmään ilmoituksen,
että annan pois viisi isoa
palapeliä. Jo aamuseitsemältä
viisi ukrainalaispakolaista oli
ilmaissut kiinnostuksensa!
Palapeli tuntui olevan tervetullut
keino ohjata omat ja lasten
ajatukset pois sodan
kauheuksista. Niinpä sovin
kahden perheen kanssa treffit
asematorin portille ja kolmannen
kanssa kotiovelle. Pakkasin
palapelit kassiin ja ajelin Ruskan
kanssa bussilla keskustaan ”
palapelilenkkeilylle”. Loput kaksi
tilausta toimitin perille pari päivää
myöhemmin. 
     Kahden rouvan, Karinan ja
Ljudmilan kanssa juttelimme
pidempään, tai pikemminkin
kirjoittelimme – kännykän
Google-kääntäjä oli siunattuna
apuna! Kutsuin heitä kylään ja
toivon, että tapaamme uudelleen
vielä ennen lomaani. Muistetaan
heitä rukouksin! Vieressä kuvat
heidän palapeleistään. 

Kylvöpuuhissa
Lähetän vielä yhden kirjeen
alkukesän vehreyden keskeltä.
Seuraavia kuulumisia voit odotella
elokuun loppupuolella.
     Viime viikkoihin on mahtunut
monenlaista kylvämistä. Aiven
kanssa kylvettiin kukkia ja
vihanneksia Lasnamäen
seurakunnan viljelylavoille Laagnan
ja Paen yhteisöpuutarhoilla. Ehkä
saamme pikku retiisejä jo huomisen
juhannuspiknikin salaattiin! Viime
kesän tapaan juhlimme jo tiistaina
yhteysillan aikaan viereisellä Paen
puutarhalla. Toivotaan, että
saamme joukkoomme myös muita
puutarhan viljelijöitä. Kasvulavoja
taitaa olla jo lähes 30. Viime viikon
tuuli kaatoi uuden kasvihuoneen,
joka on tarkoitus rakentaa
uudelleen.
     Ensimmäisessä kielikahvilassa
Pavel ja Nina osoittautuivat
innokkaiksi viron kielen
opiskelijoiksi ja saivat yksilöllistä
opetusta eläkkeelle jääneeltä
luokanopettajalta Tiialta, joka tuli
mukaan kahvilatiimiin. Viime
viikolla meitä oli paikalla yhdeksän:
mukaan tuli kaksi ukrainalaisnaista
sekä useampi avustaja omasta
joukosta. Toinen uusista tulijoista
kirjoitti sen jälkeen ukrainalaisten
suosimaan Facebook-ryhmään

Pavel, Nina ja Tiia-ope kielikahvilassa

ja mariupolilaisen Ljudmilan perhe tätä! 

Minä istutin, Apollos kasteli,
mutta Jumala antoi kasvun.
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Tyytyväinen hymy peilikuvalle.

Aiven kanssa kylvötalkoissa Paen yhteisöpuutarhalla.

Esikoista odottava Karina Harkivista kokoaa tätä

Palapelilähetit paikallisbussissa
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käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208
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

Voit tukea työtäni

Lähettävät seurakunnat
Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti

Kiitos- ja rukousaiheita     Huomenna tapaan vielä yhden
ukrainalaisen, joka niinikään
Facebook-ilmoituksen kautta pyysi
äidilleen Tena-vaippoja, joita sain
kevättalvella Lappeenrannassa
käydessäni. Löysin myös kodin
yhdelle Hyvinkäältä saamalleni
vauvanukelle. Kunhan kesähelteet
ovat ohi, löytyy varmasti käyttöä
kaikille lapasille ja sukille. Olin eilen
juhlimassa veljentyttöjä ja poimin
paluumatkalla Luumäeltä kyytiin
kassillisen kauniita lapasia,
muutaman uuden äitiyspakkauksen
sekä palapelejä ym.
     Edellisellä viikolla kahvitimme
Ninan kanssa tuvan täydeltä
vieraita. Isoveljeni Ari toi
bussilastillisen kylpylämatkalaisia
kylään Lasnamäelle. Kiitos heille
runsaasta kolehdista ja
kahvivaraston täyttämisestä!
      Kävimme viime tiistaina
tutustumassa Lasnamäen
kaupunginosan uuteen johtajaan,
Julianna Jurtšenkoon. Vaikuttaa
siltä, että yhteistyö jatkuu yhtä
positiivisessä hengessä kuin
edeltäjänkin kanssa. 120 000
asukkaan kaupunginosan
johtamisessa on haasteensa.
Julianna on kiitollinen
esirukouksista. Saamme yhdessä
siunata kaupunginosan virkamiehiä
ja asukkaita.
      Tavataanko 1.-3.7. Ryttylässä
Kansanlähetyspäivillä? Minut
tavoittaa siellä perjantaina,
lauantaina illansuusta alkaen sekä
sunnuntaina. Käväisen lauantaina
Lappeenrannassa saattamassa
sylikummiani Ainoa, joka nukkui
Vapahtajan syliin viikko sitten.
(Kokoontuukohan kummikerhoni
taivaassa, kun ovat nyt kaikki jo
rajan takana?!) Ehtinen takaisin
joskus lähetysjuhlan aikoihin. Itse
olen vasta ensi kesänä siunattavien
joukossa lyhyen kotimaanjakson
jälkeen (huhti-kesäkuussa 2023).
Yksi varma kohtauspaikka on
sunnuntaiaamuna klo 8 Puimalaan
rukousaamiaisella, mikäli olet silloin
vielä Ryttylässä ja jo hereillä! 
 
 

* Uudet ukrainalaiset tuttavuudet:
 Karina saapui Viroon kahden kissan
kanssa, puoliso vähän myöhemmin.
Vauvan pitäisi syntyä elokuussa. 
Ljudmila asuu Tallinnassa tyttären ja
lastenlasten kanssa. Hänellä on suuri
huoli Mariupoliin jääneistä äidistä ja
anopista. Puoliso sai surmansa
Asovstalissa ja vävy on rintamalla
Kiovassa. 
* Venäjänkielinen työ Lasnamäellä on
käynnistynyt. Rukoillaan, että
kahdesta kieliryhmästä kasvaisi yksi
seurakunta.
* Pavelin ja Ninan 
turvapaikkahakemus ja tulevaisuus
Virossa. Poliisi on jo haastatellut, nyt
odottavat päätöstä.
* Keskiviikon kielikahvilatoiminta, 
kiitos osallistujista, avustajista ja
rohkasevasta alusta!
* Juhannuksen jälkeen tulee kesä-KV-
linjalainen Matleena avuksi
Lasnamäelle ja kotimieheksi
kesälomani ajaksi.
* Lasnamäen seurakunnan kesäretki 
Saarenmaalle 9.-11.8.
* Lepohetkiä kesään meille kaikille!
 
 
 
 
 
 
 

Lasnamäen kaupunginosahallituksen vieraina,
vas. Aive, kaupunginosan johtaja Julianna,
minä, Kaido ja Pavel.

Jään Kansanlähetyspäivien jälkeen kesälomalle
heinäkuuksi. 

Siunausta kesääsi!

Alkukesän juhlien sankareita Lappeenrannassa:
kummityttö Henriikka (yläkuvassa) sekä
veljentytöt Helmi ja Hilma (alakuvassa)

Kylpylämatkalaisia kahvilla ja ehtoollishetkessä.

Kävin viikko sitten opettamassa pajunpunontaa
Mustamäen yhteisöpuutarhalla.

Aino-kummin sylissä 31.1.1967

Raamattu rakkaaksi -
 
evankeliumi kaikille
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