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Myrskyiset terveiset Tallinnasta!
Tätä kirjoittaessani ulkona puhaltaa melkoisen tukeva ja jäätävä tuuli. Maassa on hienoinen
lumipeite ja muutama pakkasaste raikastaa ilmaa ja punastuttaa poskia. Kirkkovuosi on
päättymässä, adventin aika alkamassa. Sunnuntaina meillä on ensimmäisen adventin perhemessu
Sakussa ja minulla on ilo saarnata. Juuri eilen illalla kokoonnuimme naisten raamattupiirin kanssa
ja pohdiskelimme sunnuntain tekstejä ja adventin, odotuksen aikaa. En muista olenko maininnut,
että yksi suurimmista kulttuurishokeistani Virossa on ollut se, että täällä ei lauleta Hoosiannaa
ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Siitä en kyllä tahdo päästä yli, en sitten millään konstilla…
Mutta joka tapauksessa, uusi kirkkovuosi ja adventin aika alkavat – Hoosiannalla tai ilman.
Raatihuoneen aukion joulutori avattiin jo 16.11. – se on kai matkailulle niin tärkeä vetonaula että
kautta koko ajan venytetään. Juhlallinen adventtikynttilän sytytys tapahtuu silti nyt sunnuntaina.
Toiminnanjohtajamme Triin kehitteli internetissä
näkemistään ideoista jouluhelmet. Tämän helmistä
muodostuvan rannekorun sanoma on
jouluevankeliumi alkaen enkeli Gabrielin
ilmestymisestä Marialle ja päättyen itämaan
tietäjien Jeesukselle tuomiin lahjoihin. Helisevä
kulkunen on ilosanoma: Meille on syntynyt
Vapahtaja! Jumala ei ole jättänyt eikä jätä meitä
yksin, vaan Hän on tullut keskellemme.

En vielä tiedä, tuleeko Tallinnaan tänä vuonna jouluseimikatua. Pikkuisen olen kuitenkin saanut
olla mukana jouluseimityössä. Lähettikollegat Anu ja Juha Väliaho – jotka eläkkeellä ollessaan
jatkavat lähetystyötä – haluavat rakentaa Sauelle jouluseimen. Seimiasetelma tulee paikallisen
huonekaluliikkeen ikkunaan. Lainasin heille varusteita seimitarvikevarastostamme ja mietimme
yhdessä, millainen asetelma voisi siellä olla. Olen siitä tosi iloinen! Laitan kuvan sitten Suomen
Lähetysseura Virossa -facebook -sivulle, josta voi muutenkin seurailla kuulumisiamme. Työ Sauella
etenee, viime maanantaina kirkolliskokous vahvisti itsenäisen Sauen Paavalin seurakunnan
perustamisen. Seurakunnan suunnitelmissa on rakentaa Sauelle oma kirkko.
Saku ja Saue ovat naapuriseurakuntia, ja nyt naapureilla on sama unelmakin: oma kirkko.
Ilouutinen on se, että vuoden alussa aloitetaan Sakun oman kirkon rakentaminen! Olemme tähän
mennessä koonneet kirkon rakentamiseksi kaiken kaikkiaan 190 000 euroa.
Yhteistyökumppaneiden avulla, tietysti. Matkaa miljoonaan on vielä melkoisesti, mutta rukoilemme
ja teemme työtä rahoituksen eteen. Marraskuun alussa pidimme taas kirkossa viikonlopun verran
auki kirpparikahvilaa. Siellä oli hyviä kohtaamisia ja tuottoakin tuli hieman yli 700 euroa.
Joulukuu on meillä jo rauhallisempaa aikaa. Raamattuopetusillat, Raamattu- ja lähetyskurssi ja
kaikki muu vakituinen toiminta jatkuu, mutta Lapsi- ja nuorisotyön yhdistyksenä emme järjestä
erikseen adventinajan tapahtumia. Perheillä on runsaasti joulujuhlia emmekä halua kilpailla tässä
asiassa. Tosin yhdistyksemme syksyinen yleiskokous on joulukuussa. Enemmistö johtokunnasta on
erovuorossa, ja joudumme ottamaan vastaan harvinaisen pienen talousarvion ensi vuodelle.

Uutiskirje
Yhdistyksemme on elänyt viimeiset yhdeksän vuotta suurelta osin Luterilaisen Maailmanliiton
projektirahalla, mutta nyt projekti päättyy. Kirkkohallitus myönsi meille edelleen tukea, mikä on
ilo, eli noin kolmannes tämän vuoden budjetista on olemassa. Se tarkoittaa, että ensi vuonna
kirjoitamme taas projekteja tapahtumien rahoittamiseksi. Silti teemme suunnitelmia ja odotamme
mm. kirkon nuorisopäivien 30 -vuotisjuhlaleiriä. Elämä jatkuu!
Vuosi on mennyt todella nopeasti. Vuosi sitten olin Suomessa, reissasin pitkin seurakuntia ja
tapasimme teistä monien kanssa. Kiitollisuudella ajattelen teitä ja tärkeää panostanne tässä työssä.
Joulun vietän Puumalassa, uuden vuoden otan vastaan Virossa. Toivon, että adventin ja joulun
ajassasi on iloa, valoa ja Jumalan rauhaa, joka on kaikkea meidän ymmärrystämme suurempi.
Raamattu- ja lähetyskurssin nuoret ovat
jatkuva ilon lähde. Tässä kuvassa opetan
Jumalan lapsen identiteetistä. Marraskuussa
puhuimme Jeesuksesta, synnistä, armosta ja
lunastuksesta, ja joulukuussa on aiheena
Pyhä Henki ja armolahjat. Tällä hetkellä sovin
aikatauluja kevätkauden luennoitsijoiden
kanssa.
(kuva Karl Bachmann)

Hyvä Vapahtajamme sinua siunatkoon!

Titta

Olen kiitollinen sinusta ja esirukouksistasi! Tässä tämän hetken rukousaiheita:
•
•
•
•
•
•
•

Kaikki 20 Raamattu- ja lähetyskurssilaista sekä tiimi
Lapsi- ja nuorisotyön yhdistyksen ensi vuoden toimeentulo
Yhdistyksemme johtokunnan jäsenten vaali ja toiminnanjohtajamme Triin
Sakun, Sauen ja Mustamäen kirkon rakennustyöt
Kaikki joulukuussa konfirmoitavat uudet seurakuntien jäsenet
Että Hyvä Sanoma tavoittaisi ihmiset joulunajan tilaisuuksissa
Kiitos siitä, että Sakun lastenkirkko toimii hyvin

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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