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Adventin aika tuntuu valaisevan mielen ja antavan toivoa -valo voittaa pimeyden. Sydän
on pakahtua kiitollisuudesta syksyisen seurakuntakierroksen jälkeen ja koemme
saaneemme uudelle työkaudelle mukaan paljon lämpöä, rakkautta, rohkaisua ja
villasukkia. Erityisen rohkaisevaa on ollut tavata kouluissa ja päiväkerhoissa lapsia ja
nuoria, joille lähetystyö on tärkeä juttu. Kiitos teille kaikille, jotka olette ajatuksin,
sanoin ja teoin kulkeneet kanssamme yhteisellä lähetysmatkalla!
Perhekeskus
Kotimaanjaksomme ajaksi ei Viron kirkko halunnut Pian tilalle sijaista, joten Pia on hoitanut Viron kirkon
Perhekeskuksen asioita puolen vuoden ajan Suomesta käsin, välillä käyden kenttämatkoilla Virossa. Puolen
vuoden jakso on sisältänyt vaikeita ja raskaita asioita, mikä on ollut paikalliselle työyhteisölle haaste. Virolaiset
ovat tottuneet, että Pia hoitaa verkoston johtamisen, rahoitusneuvotelut ja suhteet ministeriöihin sekä hankaliin
toimittajiin. Uusi tilanne on koettu epäturvalliseksi, vaikka Tallinnan ja Tarton keskusten jokapäiväinen
perheneuvontatyö sujuu. Haaste on ollut myös se, että tammikuussa olisi tarkoitus avata uusi Perhekeskuksen
yksikkö Haapsaluun.
Syyskauden päättää info- ja kiitostilaisuus 20.12. Tallinnan
Hilton -hotellissa, jonka saimme Perhekeskuksen käyttöön
joululahjana hotellilta. Tavoitteena on nostaa joulun pyhinä
kasvava perheväkivalta ja miesten väkivallan katkaisuryhmät
esille. Saamme apua Espoon Lyömättömältä Linjalta, kun
kouluttaja Miika Peltonen ja kokemusasiantuntija, muusikko
Wellu Rowaltz tulevat vierailijoiksi kumppaneille ja medialle
suunnattuun tilaisuuteen. Arkkipiispa siunaa perheille
joulurauhan ja lopuksi kiitämme kunta- ja
ministeriökumppaneita. Kiitoksemme myös kaikille, jotka
ovat Suomesta käsin tukeneet Perhekeskuksen työtä vuonna
2017!

Nimikkoseurakunnissa
Ihmeellistä ja hienoa on nähdä, miten vuodesta toiseen niin
monet ihmiset jaksavat olla lähettämässä ja innostumassa yhteisestä missiosta! Tämä rohkaisee meitä, joiden
tehtävä on lähteä -että on lähettäjiä, emmekä tee työtä yksin. Tuntui hyvältä palata tuomaan terveisiä ja tulla
tapaamaan niin vanhoja, kuin myös uusia ystäviä!
Aloitimme kiertueen Kauhavan tulojuhlista 17.9. ja mm. Seinäjoen - Ylistaron nuorten messusta 22.9. Alavuden
vierailun jälkeen jatkoimme Jurvaan mm. koulukierroksille ja Mikkelinpäivän perhetapahtumaan 1.10. Väliin
teimme kenttämatkan Viroon ja Ylihärmän kautta jatkoimme Raumalle monipuoliseen viikkoon. Vietettyämme
välillä syysloman perheenä Italiassa ja hoidettuamme jälleen Viron
velvollisuuksia matka jatkui viikoksi Laitilaan huipentuen Lapuan ja
Kauhavan erityisesti lapsille suunnattuun ohjelmaan sekä adventin
lähtöjuhliin Lapuan tuomiokirkossa 3.12. Laskimme, että olemme
pitäneet lähetysaiheisen lastenkonsertin ainakin 15 kertaa ja kertoneet
ainakin 2345 ihmiselle lähetystyöstä Virossa. Hauska on huomata, että
lähetyskurssilla 15 vuotta sitten kirjoitetut matkalaukkulapsen laulut
leikkeineen toimivat edelleen ja innostavat lapsia missionaarisuuteen.
Suuri ilo oli Laitilassa ensin tavata seurakunnan kansainvälisessä
kahvilassa eräs turvapaikanhakija,
rukoilla tuon turhautuneen nuoren
puolesta ja seuraavana päivänä kuulla
hänen saaneen kahden vuoden odotuksen jälkeen positiivisen turvapaikkapäätöksen.
Toivoa on, sillä Jumala toimii salatulla tavalla!
Juuri ennen uuden työkauden alkua (virallisesti 8.1.2018) vietämme vielä viimeisen
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kerran lähtöjuhlia ja matkaansiunaamisen messua loppiaisena 6.1. klo 10.00 Lakeuden Ristissä. Kanssamme
matkaan lähetetään myös Merja Kramsu Venäjälle ja Tiina Harju Botswanaan.

Juhlaa
Olemme viimeisen viikon aikana saaneet viettää suurta juhlaa. Suomen 100vuotispäivää juhlistettiin 6.12. Virossa isosti. Muutamia esimerkkejä
mainitakseni: Tallinnan bussit oli varusteltu Suomen lipuilla, tv- ja
radiokanavat esittivät ohjelmaa suomeksi, Viron ministerit lauloivat aamulla
Maamme-laulua suomeksi suurlähetystön pihalla ja päivä päättyi
ilotulitukseen Vapauden aukiolla. Pystymmeköhän Suomessa 24.2.
lähimainkaan samaan Viron juhlistaessa 100-vuotispäivää?
Toinen suuri juhla oli Viron Lähetyskeskuksen 20-vuotisjuhla 10.12. Tallinnan
Tuomiokirkossa Lähetyskuoron ja Teron bändin säestyksellä. Juhlassa
lähetysjohtaja Leevi Reinaru, piispa Tiit Salumäe ja arkkipiispa emeritus
Andres Põder kiittivät mm. Suomen Lähetysseuraa ja suomalaisia lähetystyöntekijöitä vuosien tuesta Viron
kirkolle, joka on raskaan neuvostoajan jälkeen yrittänyt nousta jaloilleen vaikeissa yhteiskunnallisissa oloissa ja
epävakaassa taloudellisessa tilanteessa.

Jouluna
Toivoisimme, että saisit viettää Vapahtajan syntymäjuhlaa yhdessä rakkaiden ihmisten kanssa ja saisit pysähtyä
ihmettelemään seimen äärelle Rakkautta. Ihmismielen on vaikea käsittää, miten joku voi rakastaa ehdoitta ja antaa
kaikista rakkaimman meidän syntisten tähden. Joulun sanoma ei avaudu ymmärtäen, vaan sydämessä.
Me vietämme joulua Suomessa perheen ja sukulaisten kanssa, eli olemme lähtölomalla ja varustaudumme
palaamaan työalueelle, missä monet odottavat paluutamme. Ajatuksemme ovat heidän luonaan, joilla on
monenlaista kuormaa ja joiden sydän on suljettu. Rukoilemme myös vanhan rakkaan työalueemme, Lähi-idän ja
alueen rauhan puolesta. Kuljemme ajatuksissamme Betlehemiin ja toivomme enkeleitä näkyväksi sinne, missä on
väkivaltaa, surua ja kärsimystä.
Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa ja armorikasta vuotta 2018!
“Siis joudu, Betlehemiin kulje. On armon taivas avoinna. Nyt ethän sydäntäsi sulje, kun Jumalalle kunnia
ja maassa rauha kajahtaa. Maa enkeleitä nähdä saa.” (SV 194:2)
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Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule mukaan
rakentamaan oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi Ruotsalat.

