Uutiskirje
1.7.2018
Kesäterveiset Tallinnasta!
Toivottavasti kesäsi on alkanut hyvin. Vaikka me suomalaiset usein sanommekin, että
juhannukselta aletaan mennä jo syksyä kohti, niin virolaisen käsityksen mukaan kesä on vasta
alkanut. Toukokuu tosin oli niin uskomattoman lämmin, että se tuntui aivan ihmeeltä. Tätä
kirjoittaessani ensimmäinen kesälomapätkäni on juuri päättynyt ja olen Tallinnassa leirille lähdön
tunnelmissa. Ennen lähtöä teen kuitenkin lyhyen katsauksen kahden viime kuun tapahtumiin.
Lapsityön keväinen starttipäivä oli tänä vuonna tavallista myöhemmin, vasta toukokuussa. Pienellä,
mutta sitäkin innokkaammalla joukolla kokoonnuimme kuuntelemaan luentoa lapsen
uskonnollisesta kehityksestä ja sen tukemisesta, joista Tarton yliopiston uskontopedagogiikan
dosentti Olga Schihalejev kiinnostavasti kertoi. Luennosta riitti paljon keskusteltavaa. Päivän
aikana keräsimme myös ajatuksia ja ideoita uutta pyhäkoulumateriaalia varten. Minulle tärkeintä on
se, että materiaali vastaa mahdollisimman hyvin lapsityöntekijöiden tarpeisiin. Oli todella virkistävä
päivä yhteisen keskustelun, ideoinnin, Raamatun ja rukouksen äärellä. Lapsityön kesäpäivät
järjestämme tänä vuonna Itä-Virumaalla, Iisakun koulussa ja oppilasasuntolassa heinäkuun
viimeisenä viikonloppuna. Aiheena on hankalat suhteet seurakunnassa ja Raamatussa. Odotan
päiviä suurella mielenkiinnolla!
Sakun seurakunnassa kevät on sujunut yhdessä tekemisen merkeissä. Myyjäiset, vieraat Norjasta ja
Suomesta, talkoohenki, Sanan äärelle kokoontuminen ja yhteinen rukous ovat ruokkineet meitä.
Odotamme kuitenkin toiveikkaina, että Magnen ja Aven perhe pääsisi syyskuun alusta takaisin
Viroon. Olemme vahvasti kokeneet, että seurakunta tarvitsee läsnäolevaa paimenta.

Kevään aikana jatkoimme raamatunopetuspäiviä tai -iltoja eri rovastikunnissa. Tähän mennessä
olemme syventyneet kirjojen kirjaan jo Tallinnassa, Pärnussa, Nõossa, Järva-Jaanissa, LääneNigulassa, Sakussa ja Põltsamaalla. Seuraava kerta on syyskuussa Narvan kirkkopäivillä. Kaikki
tapahtumat ovat olleet hyvin erilaisia ja todella antoisia. Monille ihmisille on uutta se, että voi
kertoa ääneen omia ajatuksiaan, joita Raamattua tutkiessa tulee, eikä vain kuunnella hiljaa pastorin
opetusta. Parhaita keskusteluja on syntynyt siitä, kun osallistujat ovat rohkaistuneet kysymään
kysymyksiä ja niitä on sitten yhdessä pohdittu. Myös rukousyhteys on ollut tärkeää.

Uutiskirje
Kevääseen kuuluvat aina päätösjuhlat. Lähettikollegamme Anu Väliaho jää syksyllä eläkkeelle, ja
viimeinen yhteinen työkokous toukokuussa oli siksi tavallista juhlavampi. Kesäkuun alkupuolella
taas vietimme Sakussa kaste- ja konfirmaatiomessua kevään rippikoulun päätteeksi.
Nyt pakkaan tavaroita lähteäkseni Palamuselle kirkon nuorisopäiville. Ensin valmistelemme päiviä
ja rakentelemme leiriä kolme vuorokautta yhdessä vapaaehtoisten kanssa, sitten tulevat
nuorisopäivien osallistujat eri puolilta Viroa. Minun vastuullani ovat tänä vuonna aamuiset
raamattukylvyt, hiljaisuuden huone ja rukoushelmiin liittyvä ryhmätyö. Pian nuorisopäiviltä paluun
jälkeen aloitan toisen lomapätkäni. Suuria lomasuunnitelmia minulla ei ole. Perheen kanssa
olemista, rantasaunassa saunomista, sukulaisten ja ystävien tapaamista ja ehkä hyvän kirjan
lukemista... Se on parasta akkujen lataamista seuraavia leirejä varten!
Raamatussa ei puhuta mitään saunomisesta, mutta minun
mielessäni Jeesuksen sanat ”Tulkaa te yksinäisyyteen,
autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän” (Mark. 6:31a, vanha
käännös) liittyvät erityisesti rantasaunaan. On suuri siunaus
saada pysähtyä ja levähtää lempeässä löylyssä, kuunnella
hiljaisuutta ja katsella Saimaan pintaa.

Sinua ja kesääsi siunaten

Titta

Olen kiitollinen sinusta ja esirukouksistasi! Monet ovat pyytäneet konkreettisia rukousaiheita,
ja siksi liitän kirjeen loppuun aiheita, joita voit halutessasi kantaa Jumalan eteen. Kiitos!
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Kesän leirit seurakunnissa ja järjestöissä
Magnen ja Aven perheen paluu Viroon
Sakun seurakunnan konfirmoidut, Martti ja Kaisa perheineen
Elämälleen suuntaa etsivät nuoret – ja vanhemmatkin ihmiset
Seurakuntien papit ja johtokunnat
Raamattu- ja lähetyskurssin uusi vuosikurssi
Että ihmiset voisivat kesällä viettää lomaa ja virkistyä

Titta Hämäläinen

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Työskentelen Viron luterilaisen kirkon Lapsi- ja
nuorisotyön yhdistyksen palveluksessa. Tärkein
tehtäväni on raamattukoulutuksen ja Raamatun
tuntemisen edistäminen seurakuntien
vapaaehtoisten, erityisesti nuorten aikuisten parissa
sekä heidän rohkaisemisensa hengelliseen työhön.

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.
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