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Adventtitervehdys! 

Tämän hullun vuoden 2021 nopeasti kulunut syksy on yhtäkkiä ehtinyt jo joulukuuhun asti. Viime viikot 

työajatukset ovat olleet jo pitkälti suuntautuneet kohti joulua. Lokakuussa nopeasti pahentunut korona-

tilanne hiljensi koulutusten pitoa suunnitellusta: Haljalan Luukas 10 -koulutuksen loput kokoontumiset 

siirtyivät ensi vuoteen ja yksi koulutuspäivä Tallinnassa jäi osallistujien puutteessa pitämättä, vaikka 

koronapassia vaatien sen rajoitusten puitteissa olisikin voinut pitää. Samoin suunnitelmat koulutuksis-

ta kiinnostuneiden seurakuntien kanssa lykkääntyivät ensi vuoden puolelle. Viime lauantaina pystyin 

kuitenkin pitämään internetin kautta Luukas 10 -koulutuspäivän pienelle mutta aktiiviselle joukolle.  

Onneksi rajoitukset ovat purreet ja koronakäyrät kääntyneet laskuun. Pahimmillaan 1800:ssa huidellut 

kahden viikon ilmaantuvuusluku on laskenut 650:een eivätkä sairaalat ole enää aivan kriisitilassa. Vie-

lä on kuitenkin matkaa siihen, että pandemia olisi voitettu ja esim. koronapassiin liittyvät repivät riidat 

ja kansan kahtiajako unohdettu. 

Jouluihme Lasnamäellä 2021 

Töitä on kuitenkin riittänyt. Saatat muistaa keväältä, kuinka Kirsti-kollegani kanssa teimme nukkevi-

deosarjan pääsiäisen tapahtumista. Päätimme jatkaa videotuotantoa myös joulukertomuksen verran, 

ja työn alla on kuusiosainen sarja ”Jouluihme Lasnamäellä 2021”. Kertomus alkaa Marian ja enkelin 

kohtaamisesta, jatkuu kyläillä Elisabethin luona, Joosefin painiskelulla tilanteen kanssa, keisarin käs-

kyn aiheuttamalla matkalla Betlehemiin, Jeesuksen syntymällä ja paimenilla ja päättyy lopulta itämaan 

tietäjiin, pakoon Egyptiin ja paluuseen sieltä. Rooleissa ovat jälleen kotiseurakuntani Tallinnan Tuo-

miokirkkoseurakunnan keppinuket, raamatuntekstin lukijoina Lasnamäen seurakuntalaiset ja musiikkia 

tekemässä myös heidän pastorinsa lapset.  

Kuvaukset piti tehdä jo hyvissä ajoin, koska nyt adventinaikana nuket palaavat kotiin Tuomikirkkoon. 

Lupasin ensi viikolla mennä rakentamaan niistä seimiasetelman yhdessä yhden pyhäkoulunopettajan 

kanssa. Marraskuussa siis seikkailimme nukkejen kanssa pitkin poikin kaupunkia ottamassa kuvia. 



Tämän kirjeen kuvissa näet vähän maistiaisia noista kuvauspäivistä. Välillä lähetystyö voi tarkoittaa 

lattialla makaamista Jeesus-vauvanuken varpaista tai enkelin kepistä kiinni pitäen tai aamuretkeä len-

tokentälle kuvaamaan lähtevien lentojen taululta tietoa Egyptin lennosta. Kirjoitin pari viikkoa sitten 

projektistamme myös Sleyn lähetysblogiin, joten sieltä voit käydä lukemassa lisää: 

https://www.sley.fi/jouluihme-lasnamaella-2021/.  

Sarjan ensimmäinen osa ilmestyi ensimmäisenä adventtina, ja muut ovat tulossa muina adventtisun-

nuntaina, jouluaattona ja loppiaisena. Pääset katsomaan ne mm. Lasnamäen seurakunnan YouTube-

kanavalta tai Facebook-sivulta EELK Lasnamäe Püha Markuse. Vaikka videot ovat vironkielisiä, on 

suomalaisenkin suht helppo seurata niitä, sillä teksti on suoraan Raamatusta. Näitä videoita saa toki 

myös levittää eteenpäin, jos tiedät jonkun, joka voisi olla niistä kiinnostunut. 

Joulukalentereita 

Muitakin videoprojekteja on ollut työpöydällä. Viime vuonna organisoimme Kirsi-kollegani – kyllä, viro-

laisetkin ovat välillä sekaisin Kirsin ja Kirstin kanssa – adventtikalenterin Sleyn sometileille ja koska se 

toimi kivasti, päätimme yhdessä tiedottajamme Martin kanssa, että sellainen tehdään tänäkin vuonna. 

Nyt aloitimme Kirsin kanssa suunnittelun aikaisemmin, joten saimme mukaan isomman joukon tekijöi-

tä. Sleyn työntekijät ja vapaaehtoiset niin Suomesta kuin lähetyskentiltäkin tekevät videoillaan kalente-

rin sisällön, ja minä editoin luukut kasaan ja hoidan niiden julkaisun. Jos siis et ole vielä huomannut 

tätä kalenteria, käypä katsomassa facebook.com/sleyfi tai Instagramissa @sley1873. Löydät luukut 

myös sley.fi-etusivulta. 

Ja jottei joulukalentereita ole liian vähän, ehdotin Lähetyskeskuksen väelle, että tekisimme samanlai-

sen videokalenterin myös täällä Virossa. Porukka innostui, joten lähdin koordinoimaan myös tätä pro-

jektia. Lähetyskeskuksen työntekijät ja vapaaehtoiset sekä lähetit Virossa ja maailmalla tekevät jokai-

selle päivälle lyhyen adventtitervehdysvideon. Jos haluat testata viron kielen taitojasi, tai muuten kiin-

nostaa nähdä tämä työni lopputulos, löydät kalenterin EELK Misjonikeskus Facebook- ja YouTube-

tileiltä. 

https://www.sley.fi/jouluihme-lasnamaella-2021/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxEj0AXwHMY1Hkc8CK4vZqnN1V74Mourl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxEj0AXwHMY1Hkc8CK4vZqnN1V74Mourl
https://www.facebook.com/eelk.lasnamae
https://www.facebook.com/sleyfi
http://www.sley.fi/
https://www.facebook.com/EELK-Misjonikeskus-171178689592711
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchoIRB6t5tSG_740ZGe8isg4oDJ9Lrdx


Kaikki oli kuten sanottu 

Tänä vuonna minut pysäytti jouluevankeliumissa sen viimeinen lause: ”Paimenet palasivat kiittäen ja 

ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.” (Luuk. 

2:20) Paimenten reaktio heille ilmoitettuun sanomaan Vapahtajan syntymisestä oli ilo, kiitos ja ylistys. 

He ylistivät Jumalaa, koska kaikki oli ollut juuri niin kuin heille oli sanottu – kaikki ja juuri niin kuin. Sa-

maan mekin voimme luottaa tänään: kun Jumala sanoo meille jotain, on kaikki juuri niin kuin Hän sa-

noo. Toisaalta mietin sitä, mitä paimenet olivat nähneet sen jälkeen, kun olivat saaneet kuulla sano-

man odotetun Messiaan syntymästä. He näkivät vain pienen vauvan. He eivät vielä nähneet pelastus-

ta, he eivät nähneet Jumalan sanojen käyvän toteen. Mutta enkelin sanojen mukaisesti he löysivät 

seimeen kapaloidun vauvan ja uskoivat, että yhtä totta on sekin, mitä he eivät vielä nähneet. Voisim-

meko mekin oppia tästä jotain? Silloinkin, kun me emme vielä näe, Jumala näkee, ja kaikki on juuri 

niin kuin Hän on meille luvannut. 

Siunattua ja toiveikasta adventin- ja joulunaikaa sinulle! 
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taivaallinenlahja.fi/liisa-rossi 

Instagram: liisa_vironmaassa 

Aiemmat lähettikirjeet: mediakirjasto.sley.fi   

Sleyn lähetyksen Facebook-sivu: 

https://www.facebook.com/kolmellamantereella  

 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Liisa Rossin työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille: IBAN: 

FI13 8000 1500 7791 95, BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Liisa Rossin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausi-

lahjoittamisesta saat tietoa osoitteesta taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228. 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. Muut lahjoitusmuodot: MobilePay: 32711 (Sley Liisa Rossi), teksti-

viestilahjoitus: LÄHETYS20 numeroon 16499 ja lahjoituspuhelin: soitto numeroon 0600 0 2340 (hinta 40,06€+pvm) lahjoittaa 40€ Sleyn työhön 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 

Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Rukoillaan koronapandemian loppumista ja sopua  
ihmisten välille 

 Rukoillaan, että videoprojektien kautta joulun  
ilosanoma saisi tavoittaa monet 

 Rukoillaan, että ensi vuodelle suunnitellut koulutukset 
voisivat toteutua 

 Rukoillaan ensi vuoden Mustamäen mission puolesta 

 Rukoillaan voimia ja terveyttä ja palauttavaa  
joululomaa 

 Kiitos nukkeleikeistä 

 Kiitos työkavereista ja lähettäjistä 

 Kiitos Joulun lapsesta ja Hänen tuomastaan toivosta 
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