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Erilainen adventinaika 

 

Loppusyksy on kulunut nopeasti ja eilen vietettiin jo kolmatta 

adventtia. Edelliset joulukuuni Virossa ovat olleet työntäyteisiä 

kaikkine joulunajan tilaisuuksineen ja niiden valmisteluineen. 

Tänä vuonna on ollut toisin. Marraskuun alussa jyrkkään nou-

suun lähtenyttä koronatartuntakäyrää ei Virossa olla saatu tai-

tettua alaspäin, joten kontakteja pitäisi vältellä. Jokunen viikko 

sitten astui voimaan julkisten sisätilojen maskipakko, etäisyyttä 

muihin pitäisi pitää niin kaupoissa kuin kirkoissakin, ja tänään 

koulut siirtyivät viimeiseksi joululomaa edeltäväksi viikoksi etä-

opetukseen. Myös harrastustoiminta on vihdoin määrätty tauol-

le. Yleisötilaisuuksia ei ole kielletty, kunhan turvaväleistä pide-

tään kiinni. Pahimmalla tautialueella Itä-Virumaalla on suljettu lähes kaikki muu paitsi kirkot, mikä on 

herättänyt paljon kitkerää kommentointia siitä, kuinka valtion ei pitäisi suosia kirkkoa, joka on vain yksi 

pieni vähemmistö. Vaikka uutisista koetankin kärryillä pysyä, olen todennut parhaaksi olla lukematta 

nettikeskusteluja ja -kommentteja salaliittoteorioineen ja rajoitusten vastustamisineen – maskitkin kun 

monen mielestä ovat vain orjuuttamisen väline. Näistä salaliittoteorioista voit lukea lisää kollegani Kir-

sin blogikirjoituksesta: https://www.sley.fi/olisiko-hetki-aikaa-salaliittoteorioille/. 

 

Oma loppuvuoteni on siis kulunut etätöissä. Tunnustan, että välillä on 

turhauttanut yrittää näissä olosuhteissa luoda uutta työnkuvaa ja ra-

kentaa omaa paikkaa uudessa kaupungissa, kun iso osa elämästä 

tapahtuu kodin seinien sisäpuolella ja kontaktit pitäisi pitää minimissä. 

Lähetyskeskuksen koulutustyöhön liittyen olen tehnyt adventinajan 

nettikurssia, jota jo edellisessä kirjeessä pohdinkin. Päädyin ottamaan 

aiheeksi ”Odotamme Jeesusta – eli siis ketä?”. Valitsin neljä Vanhan 

testamentin ennustuksista nousevaa Messiaan nimeä ja niiden kautta 

olen käsitellyt sitä, kuka on se Jeesus, jonka syntymäjuhlaa adven-

tinaikana odotamme. Olen tehnyt jokaisesta teemasta parinkymmenen 

minuutin video-opetuksen, joista on ilmestynyt nyt kolme. Hurjan kor-

keita katsojamäärät eivät ole olleet, mutta on videoita kuitenkin katsottu. Keskusteluun ei ole vielä ku-

kaan uskaltanut lähteä mukaan. Tämä kurssi on ollut ensimmäinen kokeilu, ja ensi vuonna toivotta-

vasti päästään eteenpäin niin perinteisten kuin etäkoulutustenkin kanssa. Paikalliseksi yhteistyöseura-

https://www.sley.fi/olisiko-hetki-aikaa-salaliittoteorioille/


kunnakseni tuli Tallinnan Tuomiokirkkoseurakunta, mutta tätä yhteistyötä pääsemme virittelemään 

paremmin, kunhan koronajoulusta on selvitty. 

 

Mukava loppuvuoden projekti on ollut Sleyn sosiaalisen median joulukalenteri. Yhdessä Vimparin Kir-

sin kanssa täältä Virosta käsin sitä ideoimme ja organisoimme, ja työkaverit ympäri Suomen ja maail-

man ovat luoneet sisältöä luukkuihin. Jos et vielä ole tätä joulukalenteria löytänyt, niin käypä kurkkaa-

massa edellisetkin luukut Sleyn Facebook-sivulta https://www.facebook.com/sleyfi ja Instagramista 

@sley1873. Sähköpostikirjeen saajat ehtivät vielä osallistumaan maanantaiarvontaankin.  

 

Tällaisena vuonna työkaverit ovat olleet iso siunaus. Monena keskiviikkona olen 

päässyt mukaan Sleyn Teams-päiväkahveille, joilla olemme jutelleet työkuvioista 

ja vähän muustakin. Hienoja keskinäisen rohkaisun hetkiä ja muistutuksia siitä, 

että emme ole työssä yksin, vaikka hajallaan olemmekin. Tämä syksy ei ole ollut 

työyhteisölle helppo, kun koronan lisäksi loppusyksyyn tulivat myös YT-

neuvottelut. Rukoilethan tilanteen puolesta. Päätöksiä on luvassa tällä viikolla. 

 

Reilun viikon päästä pääsen aloittamaan parin viikon joululoman ja toivottavasti 

hengähtämään kunnolla ja keräämään voimia uuteen vuoteen. Joulun vietän 

täällä Virossa, osin rauhakseen kotona, osin muutaman kilometrin päässä asu-

van ystäväni Kirstin kanssa – tällainen lähetysperhejoulu. On tämän loppuvuo-

den ajan ollut muutenkin suuri ilo, että lähellä asuu ystävä, jonka kanssa jakaa 

arkea ja pitää omaa sosiaalista kuplaa.  

 

Joulua ei ole peruttu 

 

Tämän joulun alla mielessäni ovat pyörinyt enkelien ylistys jouluevankeliumissa: ”Jumalan on kunnia 

korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk. 2:14) Tänä vuonna on paljon 

huudettu Jumalan puoleen pyytäen apua ja voimia. Ainakin omaan sydämeeni nuo pyynnöt ovat 

nousseet useammin kuin ylistys. Mutta silti tämä enkelien sanoma on 

totta tänäkin jouluna. Jumalan on yhä kunnia korkeuksissa. Yhä Hänellä 

on kaikki valta – se sama valta, jolla Hän kerran tarttui maailmanhistorian 

kulkuun lähettämällä ainoan Poikansa meidän Vapahtajaksemme. Tänä-

kin jouluna Hän haluaa lahjoittaa sydämiimme rauhan, sillä Hän rakastaa 

meitä. Mieleen ovat nousseet myös vuosia sitten Kokkolassa ruotsinkieli-

sen messun saarnassa toistuvat sanat ”Halleluja – trots allt” eli ”Halleluja 

– kaikesta huolimatta. Ympäröiköön siis myös sinut tänä jouluna – kaikes-

ta huolimatta – kaikkea ymmärrystä ylempi rauha, jonka toi meille synty-

nyt lapsi, Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, 

Rauhan Ruhtinas. 

 

Kiitos sinulle, että olet kulkenut mukana tämän vuoden matkan! Ilman 

sinun rukouksiasi ja muuta tukeasi ei työni täällä olisi mahdollista. Olet tärkeä!  

Siunatkoon hyvä Herramme joulusi! 

 

Liisa 

Itsenäisyyspäivän juhlat 

Kirstin ja hänen Ruska-

koiransa kanssa 

Tämä kuva puhutteli Vanhan-

kaupungin ikkunaseiminäytte-

lyssä. 

https://www.facebook.com/sleyfi


liisa.rossi@sley.fi   

 

taivaallinenlahja.fi/liisa-rossi-virossa  

Instagram: liisa_vironmaassa 

Aiemmat lähettikirjeet:  

mediakirjasto.sley.fi   

Sleyn lähetyksen Facebook-sivu: 

https://www.facebook.com/kolmellamantereella 

 

 

 

Ps. Vielä muutama joululahjavinkki: 

• Sleyn joulukeräys auttaa tänä vuonna kärsiviä lähimmäisiä kolmella mantereella: Myanmarin 
orpolapsia, Venäjän vanhuksia ja eteläsudanilaisia pakolaisia Ugandan leireillä. Voit lukea ke-
räyksestä lisää ja lahjoittaa osoitteessa https://www.taivaallinenlahja.fi/joulukerays-2020-moni-
lahimmaisemme-karsii-sina-voit-auttaa  

• Vuoden loppuun saakka saat Sleyn kaupassa 15 % alennusta koodilla "JOULU"! Tarjous ei 

koske lehtitilauksia, syksyn uutuuskirjoja eikä Maksettujen Viulujen tuotteita.  
https://kauppa.sley.fi 

• Lehtitilauskin on hyvä lahja, tilaa esim. erinomainen kristillinen lastenlehti Vinkki lapselle, lap-
senlapselle tai kummilapselle https://kauppa.sley.fi/lehtitilaus/  

• Tutustu myös Maata Näkyvissä -festareiden kauppaan https://maatanakyvissa.fi/kauppa/  

 

Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Koronakriisin päättyminen  

 Viisautta ja siunausta uusien työkuvioiden suunnitteluun ja 
toivottavasti pian toteuttamiseen 

 Yhteistykuviot Tuomiokirkkoseurakunnassa 

 Oma terveys ja jaksaminen  

 Sleyn yt-neuvottelut 

 Kiitos joulun ilosanomasta. Rukoillaan, että se tavoittaisi 
monet keskellä poikkeuksellista juhlan viettoa 

 Kiitos hyvistä kollegoista ja ystävistä  

 Kiitos sinusta, joka rukoilet 

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 

mailto:liisa.rossi@sley.fi
http://www.taivaallinenlahja.fi/liisa-rossi-virossa
http://www.mediakirjasto.sley.fi/
https://www.facebook.com/kolmellamantereella/
https://www.taivaallinenlahja.fi/joulukerays-2020-moni-lahimmaisemme-karsii-sina-voit-auttaa
https://www.taivaallinenlahja.fi/joulukerays-2020-moni-lahimmaisemme-karsii-sina-voit-auttaa
https://kauppa.sley.fi/?fbclid=IwAR3Qc3JTPWSgUzdytgodM9sOrSPxnJ-MxJQOaK125BRz_I3rjNVPkvORhrQ
https://kauppa.sley.fi/lehtitilaus/
https://maatanakyvissa.fi/kauppa/
http://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen
mailto:anna-liisa.markkula@sley.fi

