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Kylläpä on ollut tapahtumarikas 
kuukausi: monenlaisia juhlia, 
kohtaamisia, automatkoja ja 
yöpaikkoja. Oikein sopivaan aikaan 
sain viime viikolla vaihdatettua 
talvirenkaat, joten loppuviikosta 
alkaneet talvikelit eivät aiheuttaneet 
ongelmia. 
     Viime kirjeen jälkeen lähdin 
kehitysvammaisten rippikoululeirin 
aloitusjaksolle, eilen päättyi toinen. 
Aiheesta enemmän seuraavalla 
sivulla. Ensimmäiseltä leirijaksolta 
palasin suoraan valmistelemaan 
Lasnamäen juhlamessua. Pavelin 
saarna oli niin puhutteleva, että 
käänsin tekstin suomeksi 
seurakunnan kotisivulle. Mikä 
pelastuksessa on kiinni meistä? 
Oman pelastuksemme eteen voimme 
tehdä yhtä vähän kuin halvaantunut 
mies, mutta meidän tehtävämme on 
kantaa toisia Jeesuksen luo. 
    

     Seuraavalla viikolla lähdimme 
Kaidon, Pavelin ja Ruskan kanssa 
ystävyysseurakuntakiertueelle. Otimme  
Vesilahdelle tulkiksi mukaan hyvän 
ystäväni ja työtoverin Liliannin. Ruska 
matkusti takapenkillä kahden paimenen 
välissä ja sai nauttia runsaista 
rapsutuksista. Yöpaikka oli Narvassa, 
Narvan maatilamajoituksessa. Oli oikein 
innostava vierailu. Pavel ihastui 
erityisesti partiolaisten leirimajaan, 
jonne Lasnamäen uusi partioryhmäkin 
on tervetullut retkeilemään ja vaikkapa 
yhteiselle leirille. 
     Sunnuntaina saimme olla 
todistamassa Olarin seurakunnan 
uuden kirkkoherran, Antti Malisen 
virkaanasettamista. Kaidokin oli 
kutsuttu siunaajien joukkoon piispan 
rinnalle. Iltapäivällä ennen laivan lähtöä 
tapasimme yllättäen myös Helsingin 
seurakuntayhtymän venäjänkielisen 
työn papin. Johdatuksen makua.

Tiesitkö, että Narva sijaitsee Vesilahdella? 
Alla vas. Pavelia siunaamassa 
lääninrovasti Jaan Tammsalu, Pyhän 
Hengen srk:n kirkkoherra Gustav Piir sekä 
Kaido. 
Alla oik. mainion matkaseurueen sekä 
Narvan viitan ikuisti Liliann Keskinen.

Jätin ensilumilenkillä otetun kuvan peilikuvaksi, 
jottei naama peittyisi paperikirjepostituksessa 
osoitelaatikon alle… ;-) 
Tämä lähin joenrantaniitty on lähes  
päivittäinen ulkoilumaisemamme.  
Syyskuun kirjeen kansikuvakin oli täältä.

Talvinen tervehdys!

https://www.markuse.ee/wp-content/uploads/2022/10/Pavelin-saarna-23.10.2022.pdf
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Suomen reissun jäkeen vedin vähän 
henkeä ja poikkesin sitten pitkästä aikaa 
Tarton suunnalle. Tapasin naapurini 
Jutan sekä Veskimäen ystäviä ja vein led-
kynttilät edesmenneiden naapureiden 
sekä pienen kehitysvammaisen Käroline-
ystävän haudoille. 
     Ruskan ja minun yhteiselon 
kaksivuotispäivää vietimme oikein 
hotellissa… olimme näet Laulasmaalla virkistäytymässä Viron kirkon 
kehitysvammaistyötä tekevien kanssa. Viikko sitten piipahdimme 
kyläreissulla Kiviõlissä ja toimme samalla adventtia varten Kuusalusta 
Tallinnaan seurakunnan nokipannut ja nuotiotynnyrin. Ensi pyhänä on 
näet taas ensimmäinen kuudesta adventtitapahtumasta Lasnamäen 
kaupunginosan kanssa.  
     Laskin, että olemme reissanneet ainakin 1500 km ja yöpyneet 
kahdeksan yötä viidessä eri paikassa. Ruska on kyllä melkoisen hyvä 
sopeutumaan ja aina valmiina lähtemään!  
     Kehitysvammaisten rippikouluun osallistui 
tänä vuonna kuusi hienoa nuorta Itä- ja Etelä-
Virosta. Ruska oli kaikkien lemmikki. Aluksi 
tosin yksi leiriläisistä säikkyi sitä, mutta oli 
hienoa seurata, kuinka hän jo sunnuntaina 
uskaltautui taluttamaan Ruskaa hihnassa. 
Toisena leiriviikonloppuna Ruska sai kulkea 
vapaana ruokailujen ja ulkoilujen aikana. 
Yläkertaan sillä ei ollut lupaa tulla, joten se 
jäi paitsi oppitunneista ja iltaohjelmista. Sitä 
ei myöskään konfirmoitu, vaikka joku 
leiriläisistä sitäkin ehdotti. Sen sijaan eilen 
tuomiokirkossa kastettujen ja konfirmoitujen 
joukossa oli seitsemäntenä yksi leirin 
avustajista, papin urasta haaveileva teologian 
opiskelija Karl. Karl kertoi hengellisen 
etsintänsä alkaneen vasta pari vuotta sitten, 
mutta oma kirkkokunta ja seurakuntayhteys 
oli vasta hakusessa. Nyt hänet liitettiin 
Jumalan perheväkeen yhdessä näiden erityisten nuorten kanssa. 
Tuttuun tapaan itse arkkipiispa Urmas Viilma oli toimittamassa 
konfirmaatiota. Voit katsoa messun striimauksen FB-sivultani tai 
YouTube-kanavaltani.

Voit tukea työtäni 
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

Kiitos- ja rukousaiheita 
• KV-linjan opiskelija Karl-Samuel 

vaihtoikin marraskuun alussa 
Ryttylään raamattulinjalle. Kiitos 
yhteisestä kuukaudesta, siunausta ja 
johdatusta hänen elämäänsä! 

• Lasnamäen adventtitapahtumat 
kuudessa eri lähiössä tulevien neljän 
sunnuntain aikana. Kaido ja Pavel 
sytyttävät kaupunginosan johtajan 
kanssa kuuseen kynttilän ja pitävät 
hartauden, lämmitämme nuotiolla 
nokipannuissa glögiä ja jaamme 
kutsuja seurakuntaan. Joka sunnuntai 
on myös laulu- tai soitinmusikkia. 
Rukoillaan kohtaamisten puolesta! 

• Viime vuonna kuvaamaamme 
Jõuluime Lasnamäel 2021 adventin 
nukkevideosarjaan on tekeillä viron- 
ja venäjänkielinen tekstitys. 
Julkaisemme niitä somekanavillamme 
uudelleen tänä adventtina.  

• Eilen konfirmoidut: Nele, Anastassia, 
Inge, Tjorven, Eliise, Taavi ja Karl.

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

Siunattua adventtiaikaa sinulle! Kirsti

Veskimäen ystävien Kailin ja Silverin 
lapsenlapsi, Kerlin poika Brayen (11 kk) 
on rukousvastaus.

Askartelimme seurakunnassa ”Ukrainan 
kynttilöitä”, joita siellä käytetään mm. 
juoksuhaudoissa. Koepoltin yhden takassa, 
se paloi yli kaksi tuntia. Toimii tarvittaessa 
vaikka keittimenä. (Ohje: Säilykepurkkiin 
tiiviisti aaltopahvia, päälle sulaa steariinia.)

P.S. 30 vuotta sitten tuomiosunnuntaina olin myös piispallisessa seurassa, kun minut 
kurssitoverieni kanssa vihittiin diakonian virkaan Järvenpään kirkossa. Kylläpä aika 
rientää… Suurin osa työurasta, pian 25 vuotta, on vierähtänyt täällä Virossa!

https://youtu.be/WYhkrSn-wXY

