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”Luottakaa aina Jumalaan…”
Oleniusten lähettikirje 4/2021 – 2.9.2021

Kesäkuulumisia
Syksyn sateet ovat jo virvoittaneet kesän kuivaaman maan täällä Virossa, mutta on aika kertoa hieman
siitä miten kesä meni.
Lämpö helli tänä kesänä Virossakin ihanasti ja helteisesti. Vietimme paljon aikaa uiden ja maistellen
erilaisia jäätelömakuja. Kesäkuussa pidimme yhden viikon loman viettäen aikaa perheen kanssa
retkeillen lähiympäristössä ja lepäillen. Lapsille kohokohta taisi olla vierailu Pärnuun Lotte-maahan, joka
on Muumimaailman tapainen teemapuisto konsertteineen, hauskasti näyttelevine hahmoineen ja
leikkipaikkoineen. Keksijäkylän Lotte (suom. Lotta) on virolainen satuhahmo, jonka elokuvista olemme
nauttineet koko perhe. Taitaa juuri nyt olla myös Suomessa elokuvateattereissa levityksessä eräs Lotteelokuvista, jota kannattaa lasten ja lastenmielisten mennä katsomaan. Lotte-tarinoiden sanomasta voi
löytää iloa ja armollisuutta, vaikka asiat eivät menisi juuri niin kuin kuuluisi. Ja lettuja voi syödä
aamupalaksi, vaikka joka päivä!
Noiden lomapäivien jälkeen vauhtia riittikin pitkäksi aikaa. Juuri
ennen kesäleirisumaa Salome joutui Sofian kanssa autokolariin.
Tilanteessa olisi voinut käydä hyvin huonosti, mutta kiitos
Jumalan kaikki kolariin liittyneet henkilöt selvisivät
säikähdyksellä ilman vammoja. Tästä kolarista, auton vaihdosta ja
kesän sairauksista tuli hyvin paljon stressiä. Kolaria seuraavana
päivänä alkoivat autokorjaajien viikon kestävät juhannusvapaat,
joten emme aluksi saaneet tietoa, voidaanko autoa ylipäätään
korjata. Lisäksi olimme menossa muutaman päivän kuluttua
Suomeen viettämään Salomen siskon häitä, jonne jouduimme
vuokraamaan auton. Kun lopulta saimme korjauskulujen arvion,
totesimme että on parempi hankkia toinen auto ja niin Olli käytti
leirien välissä vähäisetkin vapaahetket etsien uutta autoa. Monet Valgan kahviloiden päivässä
sanoivatkin, että tässä oli kyseessä hengellinen vastustus, jotta
tärkeiden leirien aikana meillä olisi muuta ajateltavaa. Muutama viikko kolarin jälkeen saimme
Nurmijärveläiseltä perheeltä hengellisesti rohkaisevan kirjeen, jossa muistutettiin että murheet eivät ole
meidän vaan Jumalan kannettavaksi. Kirjeessä oli mukana myös merkittävä summa rahaa autokuluihin.
Ette arvaakaan, kuinka paljon tällaiset pienet ja isot muistamiset meitä siunaavat. Tämä rohkaisi
ajattelemaan, että työmme on hyvin tärkeää emmekä tee sitä yksin, vaan Jumala on antanut teidät
työtovereiksemme. Olemme kiitollisia varjeluksesta ja lahjoituksesta!
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Kesä täynnä leirejä!
Salome järjesti Võrun rovastikunnan lastenleirin yhdessä Põlvan pyhäkouluopettaja Aven kanssa.
Mukana oli 50 lasta ja monia aikuisia. Pidettiin yhteisiä hartaushetkiä, raamattutunteja ikäryhmittäin,
leikittiin Afrikan tähti -peliä maastossa, käytiin uimarannalla. Leirillä oli paljon tekemistä, mutta lapset
selvästi nauttivat päästessään muiden yhteyteen yksinäisen koronakevään jälkeen. Osa leiriläisistä oli
Võrun rovastikunnan alueen pyhäkoululaisia, mutta osalta tällainen säännöllinen yhteys seurakuntaan
puuttuu. Leirillä oli myös paljon aikuisia, vapaaehtoisina tai yhdessä lasten kanssa. Myös heille
toivomme, että löytyisi seurakunnasta oma paikka. Käsiteltävät teemat olivat erityisesti nuorille
ajankohtaisia ja rukoilemme että kylvetty siemen saisi kasvaa hyvällä kasvualustalla. Leiriltä tuliaisiksi
saatiin koko perhe ja monet leiriläisistä vatsatauti, mutta koronalta olemme onneksi säästyneet.
Heinäkuun alussa Olli pääsi mukaan järjestämään perinteistä Valgan rovastikunnan lastenleiriä
lähettikollega Kirsi Vimparin kanssa. Hieman yllättäen leiri kokosi lapsia ja nuoria ympäri Viron, kun
mm. Viljandin ja Tallinnan seurakunnista haluttiin lähettää leiriläisiä syvän etelän metsiin omien leirien
puuttuessa. Leirillä järjestettiin nyt toista kertaa oma opetus myös nuorten ikäryhmälle, joka huomattiin
erittäin tarpeelliseksi, sillä muuten nuoret olisivat olleet samoissa ryhmissä pikkulasten kanssa. Yli 13vuotiaista muodostui lopulta noin 15 nuoren ryhmä ja oli sydäntä lämmittävää kuulla leirin lopuksi, kun
monet nuorista sanoivat leirin parhaaksi asiaksi juuri nuo nuorten omat opetushetket. Seurakunnan
lastenleirien merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa täällä
Virossa lähetystehtävän osalta. Iso osa leirien lapsista ei ole
muuten missään kosketuksissa kristillisen sanoman kanssa ja
ovat tulleet, monet ties kuinka monetta kertaa, toisten
leiriläisten kutsumina. Leirillä he saavat kuulla iloista
sanomaa Taivaan Isästä ja toivomme että se jäisi monelle
sydämeen tuomaan rauhaa ja lohdutusta.
Kun Valgan leiri loppui, olikin jo aika seuraavana päivänä aamuvarhain
lähteä
bussilla
Saarenmaalle,
jossa
järjestettiin
vuosittainen
valtakunnallinen kristillinen nuortenfestivaali (leiri) Jäpe. Laadukkaasti järjestetty leiri tarjosi hienon
mahdollisuuden Viron nuorille kokoontua yhteen hyvän sanoman äärelle. Olli sai toimia ”chatroomissa”
eli erikseen nimettynä vastuuhenkilönä, jolle sai tulla keskustelemaan luottamuksellisesti omista asioista.
Moni nuori käyttikin tätä mahdollisuutta. Todella hienosti
järjestetystä leiristä olisi suomalaisillakin mallin ottamista.
Leiriltä
jäi
mieleen
mm.
nuorten
järjestämä
hyväntekeväisyystori, jossa kerättiin merkittävä summa rahaa
erään pastorin perheelle, jonka talo oli juuri palanut.
Põlvan lastenleiri

Vielä ennen kesälomaa, olimme mukana Viron ja Latvian
rajalla sijaitsevan Valgan kaupungin kahviloiden päivässä.
Kirkon portailla myytiin kahvia ja leivoksia, ja esitimme
muutaman hengellisen laulun ympärillä olevalle kansalle.
Hengellinen sanoma sai olla luonnollisesti läsnä koko
kaupungin yhteisessä tapahtumassa, jossa liikkui paljon
ihmisiä.

Valgan lastenlenleirillä ongittiin innokkaasti

Ihania kohtaamisia!
Salomen isoäiti Hilkka Haapalainen täytti heinäkuussa 85-vuotta ja vietti
syntymäpäiväseurat, jonne emme valitettavasti päässeet paikalle, pientä
videotervehdystä lukuun ottamatta. Olimme otettuja, että kolehti kerättiin
meidän työmme tukemiseksi. Yksittäisiä lahjoituksia tuli ainakin 580€
edestä. Myös tällaisten tilaisuuksien kautta tieto työstämme leviää.
Lämmin kiitos kaikille teille, että olette mukana työssä rukouksin ja
lahjoituksin!
Onneksi ehdimme kiireisen kesän lopussa viettämään lomaa myös
Suomessa tavaten ystäviä ja sukulaisia. Nämä kohtaamiset olivat meille
hyvin tärkeitä ja erityisiä. Pääsimme lomailemaan myös mökille, jossa
kovasta yrityksestä huolimatta vasta viimeisenä iltana saatiin kohtalaisen
kokoinen hauki. Oli tarkoitus viettää aikaa myös Karkussa Lähettipäivillä
ja Raamattu- ja lähetysteologisilla päivillä, mutta ne harmiksemme
peruttiin paikallisten viranomaisten kiristäessä koronarajoituksia. Olisi
ollut mukava saada hengellistä virvoitusta ennen syksyn töiden
aloittamista sekä nähdä työkavereita pitkästä aikaa. Neljän Suomessa vietetyn
viikon jälkeen oli mukava palata kotiin. Myös lapsista huomasi, että heille koti on Hilkka 85v.
Tartussa. Päiväkotikavereita kaivattiin ja heti kotiin saapuessa Sointu alkoi herätä aamuviiden sijaan pari
tuntia myöhemmin, mikä on meille vanhemmille helpotus.

Kolaria seurannut kirje

Tartossa 2.9.2021

Nyt suunnitellaan ja valmistellaan syksyn töitä. Ollilla on eräs hakuprosessi
käynnissä, josta toivottavasti tiedämme kertoa enemmän seuraavassa kirjeessä.
Syyskuun puolivälin jälkeen alkavat ainakin bändikerho, nuortenillat ja
pyhäkoulut. Myös Sointu aloitti päiväkotiuran, mikä mahdollistaa Salomen
työpanoksen lisäämistä. Rukoillaan, että terveyttä riittäisi kaikille. Päiväkotiin
ei saa mennä pienimpienkään flunssan oireiden tarttuessa ja silloin toisen
meistä pitää huolehtia lapsista, jolloin on vaikea keskittyä työhön. Siinä
lähetyselämä näkyy konkreettisessa arjessa, kun läheisiä ei voi pyytää helposti
apuun. Rukoillaan myös, että korona ei vaikeuttaisi kokoontumisia, vaikka
netissä tehtävästä työstä onkin jo hyvin kokemusta. Kun kohtaa ihmisen
kasvoista kasvoihin, on tilanne aina jollain tavalla syvempi. Jumala siunatkoon
kaikki kohtaamisemme!
Rukousaiheita:
- Päiväkodin sujuminen
- Koronakriisi
- Kiitos varjeluksesta
- Kiitos taloudellisesta tuesta
- Vakaa seurakuntayhteys leiriläisille
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