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     Vuoden ensimmäisenä päivänä 
kiinnitimme uuden kyltin Lasnamäen 
seurakuntakodin ulko-oven yläpuolelle. 
Naapurissa toiminut pesula (viroksi 
pesumaja) lopetti toimintansa 
loppusyksystä ja saimme 
vuokraisännältä luvan vaihtaa suuren 
PESUMAJA-kyltin tilalle seurakunnan 
kyltin. Vanhan kyltin irroitimme Kaidon 
kanssa jo marraskuun lopulla. 
Uudenvuodenpäivänä nostimme vihdoin 
venäjänkielisen messun jälkeen tilalle 
uuden, kirkonmuotoisen kyltin, johon 
nuotiomestarimme Jüri oli rakentanut 
lujan taustatuen. Risti ja vaakuna ovat 
heijastavaa materiaalia, kun autonvalot 
tai auringonpaiste osuvat niihin. Nyt 
meidän kellarikirkkoomme on toivon 
mukaan helpompi löytää.

     Ehkäpä löydämme pesulakyltille 
uuden paikan sisätiloista - tavallaanhan 
meillä pesulatoiminta jatkuu vanhaan 
malliin. Edelleen kutsumme ihmisiä 
pesuun. Jeesuksen veri puhdistaa 
syntisen sydämen valkeaksi kuin lumi! 
     Lumesta puheenollen, tänään 
avautuu ikkunan takana taas juhlallisen 
valkoinen maisema. Takapihan tammet 
ovat paksun hurteen peitossa. Tämän 
talven lumitilanne on täällä Tallinnassa 
ollut varsin vaihteleva. 
     Kylttitalkoiden jälkeen jatkoimme 
päivää ”loomepühapäevan” eli ”luovan 
sunnuntain” merkeissä. Osallistujia oli 
uudenvuodepäivänä vähän, mutta 
talkoilimme Jürin kanssa laatikollisen 
juoksuhautakynttilöitä Ukrainaan 
toimitettavaksi.

Hyvästi, pesula?!– Tulkaa, selvittäkäämme  
miten asia on, sanoo Herra. 

– Vaikka teidän syntinne ovat 
verenpunaiset,  

ne tulevat valkeiksi kuin lumi. 
Vaikka ne ovat 

purppuranpunaiset, 
ne tulevat valkeiksi  
kuin puhdas villa. 
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

     Joulupakettien toimittaminen kehitysvammaisille oli iloista puuhaa! 
Joulukuun alussa saapuneesta kuormasta riitti nimellä varustetut lahjat 
viiden eri kodin asukkaille (90+24+24+24+24) sekä Rakveren 
seurakunnan järjestämään juhlaan kokoontuneille. Ruskakin pääsi 
mukaan melkein jokaiseen kotiin. Se olikin oikein mainio tonttu - antoi 
kaikkien halukkaiden silittää eikä kaatanut lattialle rakentamiamme 
Nasaretin ja Beetlehemin taloja, kun kerroin jouluevankeliumia 
lattiakuvan avulla. Lahjoja jaettaessa lauloimme jokaiselle nimeltä:  
”Kun Jumala sanallaan sinutkin loi, hän tarkoitti samalla näin: sä 
arvokas oot, sä osaat ja voit, mä tuollaisna rakastan sua.” Tuntui 
tärkeältä, että lahjat olivat henkilökohtaisesti nimellä varustettuja, vaikka 
se toikin vähän lisävalmisteluja. Sydämelliset kiitokset vielä kaikille 
projektiin osallistuneille ja terveisiä lahjojen saajilta! 

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 
• Kiitos Jumalalle teistä kaikista kirjeen 

lukijoista, tukijoista ja esirukoilijoista! 
• Kiitos kaikista adventin joulunajan 

kohtaamisista.  
• Kiitos kivasta kodista ja mukavista 

naapureista. Jouluviikolla kutsuin 
neljä naista omasta rapusta kylään, 
ikimuistoiset nyyttärit. 

• Kiitos Norjan matkasta, rohkaisevasta 
konferenssista sekä mahdollisuudesta 
tutustua puolin ja toisin. 

• Pyydetään viisautta ja apua 
Lasnamäen seurakunna kevätkauden 
suunnitteluun sekä viestintään. 

• Joulupakettikierroksella kävin 
kahdessa 24-paikkaisessa 
ryhmäkodissa, joihin toivottiin 
jatkossa säännöllisiä vierailuja. 
Saima-diakoni Kaarlin seurakunnasta 
lupautui työpariksi niitä tekemään. 

• Ensi kevään lyhyen kotimaanjakson 
(huhtikuusta kesäkuuhun) valmistelut.  

• Uusi Tie lehden 50/2022 takasivulla 
haastateltu Tatjana etsii uutta 
vuokrakotia. 

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

     Osallistuin viime viikolla Viron kirkon kehitysvammatyöntekijöiden 
kanssa Norjan kirkon kehitysvammatyön päiville Kristiansandissa. HEL-
konferenssiin oli kokoontunut yli 200 kirkon työntekijää ja vapaaehtoista 
eri puolilta maata. Saimme sieltä aimo latauksen laulamisen ja 
yhdessäolon iloa, ideoita sekä ajattelemisen aihetta. Perjantaina 
pääsimme vielä vierailemaan erään paikallisen alueen ryhmien 
kokoontumisessa, josta alakuvat. Siellä on jo toista vuotta kerätty Norjan 
Lähetysseuran kautta varoja Viron kirkon kehitysvammatyölle. Ihmettelin 
mielessäni, miten tuo kirjava joukko sitä tekee? Illan edetessä sain 
vastauksen. Pop-up -kuoron konsertin, meidän tervehdyksemme ja hot-
dog-iltapalan jälkeen ilta huipentui arpajaisiin! 20 kr (n. 2 euroa) 
arpalippuja oli ostettu runsaasti. Meillekin osui yksi voitto, kun olimme 
ostaneet kokeeksi kolme liuskaa. Alttarilla oli myös iso valkoinen 
säästöpossu, johon kerätään Viro-kolehti maanantai-kokoontumisissa. 
Konferenssin mobiililaitteilla toteutettu kolehti kerättiin niinikään Viron 
työlle. Oli monella tavalla puhutteleva ja antoisa reissu! Ruska oli sillä 
välin kotona Liisa-ystävän hyvässä seurassa. Olipa se käynyt tuttuun 
tapaan myös Lasnamäellä kielikahvilassa! 
     Kiitos sinulle, kun olet! Kiitos, kun luit! Iloa ja siunausta! 

Saimme maistaa kielikahvilassa  kutiaa, makeaa 
ukrainalaista joulupuuroa! 

 Tällä viikolla valmistamme siellä yhdessä 
siperialaisia pelmeenejä…

Kirsti


