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Uusia maisemia ja reittejä!
Keväinen tervehdys Tallinnasta!
Aloitan nyt heti siitä, mihin viime
kirjeessä lopetin – ovesta, jonka
Jumala yllättäen tänä keväänä
avasi. Olin asunut jo kymmenen
vuotta Tallinnan länsipuolella
Harkun kunnassa. Sinä aikana
olivat lähitienoon niityt,
metsäpolut ja rantamaisemat
tulleet tutuiksi ja pihaan
istuttamani pajumaja kasvanut niin
vahvaksi, että sinne saattoi virittää
riippukeinun.
Tällä työkaudella pääasiallisin
työmaani on ollut Tallinnan itäinen
kaupunginosa Lasnamäe.
Työmatkaan kului aikaa, bensaa ja
ruuhka-aikaan myös hermoja.
Maaliskuussa aloin taas kerran
tutkailla asuntomarkkinoita, josko
löytyisi sopiva asunto lähempää
Lasnamäekeä. Se löytyi!!
Persoonallinen ja tilava kaksio
Pirita-Kosen kaupunginosasta,
joka jää Lasnamäen takaosan ja
meren välimaastoon. Tämä
seitsemän asunnon puukerrostalo
on luonnonkauniilla paikalla
jokilaakson reunalla, mutta hyvien
kulkuyhteyksien varrella.
Lasnamäen alueen reunalle on
matkaa 1 km, seurakuntakodille
autolla 7 km, pyörällä 5 km.

Muuttoauto toi suurimman osan
tavaroistani 11.4. – tasan
kuukautta myöhemmin päivästä,
jolloin kävin ensimmäistä kertaa
katsomassa tätä asuntoa.
Tällä viikolla minusta tuli
virallisesti kaupunkilainen, joten
voin vaikka antaa auton välillä
huilata ja hyödyntää tallinnalaisten
ilmaisia bussimatkoja! Vanhassa
kodissa on vielä huhtikuun
loppuun mennessä vähän
pakattavaa ja siivottavaa.
Yläreunan kuva on minun uusi
aamunäkymäni tupakeittiön ja
makuuhuoneen ikkunoista.
Tuomet alkavat jo vihertää ja
luulen, että lähipäivinä alhaalla
laaksossa virtaava Pirita-joki jää
piiloon lehtiverhon taakse.
Tänä aamuna kävin ensi kertaa
täältä käsin kävelyllä
metsähautausmaalla, joka jää
vastarannan mäntymetsän taakse.
En ole tainnut koskaan asua näin
runsaiden lenkkipolkujen äärellä –
joka suuntaan riittää reittejä
samoiltavaksi! Esimerkiksi
kasvitieteellinen puutarha,
televisiotorni, Maarjamäen museo
ja kommunismin uhrien
muistomerkki ovat kaikki
kävelymatkan päässä.

Minulla on oma sisäänkäynti ja suojaisa
pihanurkkaus, jossa pihamäntyjen välissä
voi kuunnella riippukeinussa lintujen
kevätkonserttia ja kulman takana
ripustaa pyykit narulle ja ihailla
seinustalla kasvavia sinivuokkoja...
Huom! Voit kirjoittaa tästä kuvasta ylös
uuden kotiosoitteeni – yleensä näistä
kirjeistä löydät Lasnamäen
seurakuntakodin postiosoitteen.
Kaikenlainen posti piristää, kiitos kaikista
korteista, viesteistä ja sähköposteista!

Kiitosaihetta
kerrakseen!
* Uusi koti on iso ilonaihe, vaikka
muuttaminen ja etenkin vuosien varrella
kertyneiden tavaroiden lajittelu onkin
työlästä. Tekee hyvää päästä eroon
ylimääräisestä.
* Tuntuu ihmeelliseltä, että Jumalalla oli
varattuna tällainen kaupunkikoti
luonnon helmassa ja sopivan matkan
päässä Lasnamäeltä!
* Lähinaapuri, jonka kanssa jaamme
saman portin ja piha-alueen, on mukava
ja avulias, toisen pihapiirin asukkaisiin
en ole vielä ehtinyt tutustua.
* Uusi asuinpaikka avaa myös
uudenlaisia näkymiä ja reittejä
Lasnamäelle, kunhan saan vielä tuotua
pyöräni Lappeenrannasta...
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Pajunvitsoille löytyi käyttöä Lasnamäen yhteisöpuutarhassa.

Yhteisöpuutarha

Kristus on ülestõusnud!

Maaliskuun lopulla siivosin
takapihan pajuviljelmää
muuttokuntoon. Vuokrasin
viikonlopuksi oksasilppurin, joka
pureskeli hyvällä ruokahalulla
ylimääräiset oksat hakkeeksi.
Aprillipäivänä ajoin pajukuorman
Lasnamäelle – Laagnan
yhteisöpuutarhassa näet oltiin
kiinnostuneita sekä
punontamateriaalista että
hakkeesta! Ehkä pidän siellä
keväällä vielä punontapäivän,
kunhan muuttorumba tulee
lopulliseen päätökseen.
Keitin tänään puolensataa
kananmunaa ja muovitin ne
pääsiäistervehdykseksi.
Huomenna pääsiäispäivänä on
yhteisöpuutarhan kevättalkoot,
joihin meidän seurakunnan
väkeäkin on menossa mukaan.
Saamme sinne kesäksi ikioman
palstan ja uskon, että puutarha
on hyvä paikka tulla tutuiksi
lasnamäkeläisten kanssa. Siellä
voi sitten kesän mittaan vaikka
pelata mölkkyä tai keksiä muuta
yhteistä puuhaa. Odotan ilolla!
Seurakuntakodin naapurissa
sijaitsevan mielenterveyden
toimintakeskuksen aloitteesta
myös saunan pihapiiriin ollaan
perustamassa vastaavanlaista
puutarhaa. Sielläkin haluamme
olla mukana ja kasvattaa ainakin
kukkia seurakunnan tarpeiksi!

Vuorokausi on välillä vierähtänyt ja
on jo pääsiäispäivän ilta. Talkoot
on talkoiltu, saimme varattua
oman "tonttimme" ja punottua
sinne merkiksi kartion vaikkapa
herneiden tueksi. Viljelylaatikon
rakentaminen jäi toukokuun
talkoisiin, uusia kiinnostuneita
paikalla odotettua enemmän.
Viideltä oli pääsiäismessu,
jonka toimittivat Pyhän Hengen
seurakunnan papit Gustav ja Eha.
Meitä oli paikalla kymmenen, osa
vanhoista kävijöistä sekä kolme
viime aikoina mukaan tullutta uutta
rouvaa ei päässyt tällä kertaa
mukaan. Eräs heistä muuten
ehdotti äskettäin, että voisi alkaa
vetää seurakunnan omaa
lauluryhmää!
Munia jäi jaettavaksi myös
huomenna sosiaalitalojen
pääsiäishartauksissa. Keitimme
ennen messua vielä pari rasiallista
lisää. Voldemar, Violetta, Katrin ja
Andreas tulevat mukaan hartauksia
pitämään. Kehitysvammaisella
Andreaksella on lomaviikko
koulusta ja haen hänet apupojaksi
jo aamupäivällä uuden kodin pihaa
haravoimaan.

Olarin seurakunnan siunattavana
(kuva: Piret Riim)

Esirukoukset kantavat
Käväisin huhtikuun alussa
päiväseltään visiitillä kahdessa
uudessa nimikkoseurakunnassa.
Matkaseuraksi sain Piret Riimin,
pitkäaikainen työtoverini Viron
lähetyskeskuksesta. Olari oli tullut
tutuksi Lasnamäen seurakunnan
uskollisena ystävänä, mutta nyt
minut siunattiin nimikkolähetiksi.
Illalla olimme Hyvinkäällä.
Kiitos kaikille teille kirjeen
lukijoille mukanaolosta tässä työssä!

Katrinin konfirmaatio

Katrin
Tällä kertaa esittelen Lasnamäen
seurakuntalaisista Katrinin (33). Tapasin
hänet ensimmäistä kertaa vuosi sitten,
kun hän tuli pääsiäisen aikoihin
jumalanpalvelukseen ja toivotti minut
iloisesti tervetulleeksi osuessamme
ovelle juuri samaan aikaan! Sitä ennen
hän oli ollut mukana nuortenillassa.
Tammikuussa Katrin lähti mukaan
Pyhän Hengen iltarippikouluun ja 9.4.
hänet konfirmoitiin Lasnamäellä. Hänet
oli jo lapsena kastettu äidin kotimaassa
Moldovassa.
Katrinin elämässä merkittävä
hengellinen vaikuttaja on ollut koulun
uskonnonopettaja. Katrin kävi alaastetta Lasnamällä uuden itsenäisyyden
alkuvuosina, jolloin siinä koulussa oli
tarjolla vapaaehtoinen uskonnon kurssi.
Kaikkein keskeisimmät kristinuskon
totuudet olivat syöpyneet syvälle ja
muistissa vielä aikuisena! Valitettavasti
nykyään vain hyvin harva koululainen
saa Virossa uskonnonopetusta.

Voit tukea työtäni

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan
Ev.lut. Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65
Kymenlaakson
Ev.lut. Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan
Ev.lut. Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03
Varsinais-Suomen
Ev.lut. Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71

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

Siunattua kevättä! Kirsti
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