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Hyvää helluntaita! 

 

Joka vuosi jaksaa yllättää ja ihastuttaa se, kuinka luonto herää ensin hentoon vihreyteen, ja yhtäkkiä onkin 

kaikkialla ympärillä runsas kesäinen vehreys. Olen nauttinut pikkuisen parvekepuutarhan hoitamisesta ja 

kevätkesän kauniista luonnosta. Parin viikon takaiset lämpimät kelit mahdollistivat muutamaksi päiväksi 

työpisteenkin siirron parvekkeelle. Ajatukset alkavat pikkuhiljaa siirtyä kohti tulevaa kesää. Koronan suh-

teenkin olo tuntuu toiveikkaammalta kuin aikaisemmin kesällä. Tartuntaluvut ovat edelleen huonot, mutta 

pikkuhiljaa paranevat. Eiliseltä ilmoitettiin alle sata uutta tartuntaa – edellisen kerran alle sadan on menty 

marraskuun alussa. Viime viikolla rokotusmahdollisuus aukeni kaikille aikuisille, ja sain silloin parin tunnin 

nettiajanvaraukseen jonotuksen jälkeen varattua ajan huomiselle. Toivottavasti kesä siis olisi jo pandemiati-

lanteen suhteenkin valoisampi. 

 

Vaikkei lukujen perusteella voi vielä väittää Viron koronatilanteen olevan hyvin hallinnassa, on täällä touko-

kuun ajan vähitellen purettu rajoituksia. Jo kolmena sunnuntaina on ollut mahdollista taas kokoontua juma-

lanpalveluksiin – turvavälein ja maskeissa, mutta harvassapa Virossa ovat ainakaan sellaiset luterilaiset 

kirkot, joissa kaikki halukkaat eivät näiden rajoitusten vuoksi kirkkoon mahtuisi. Tähän asti kirkkoihin on 

saanut ottaa sisään 25 % istumapaikkojen määrästä, tänään raja muuttui 50 %:iin mutta enintään 200 ih-

miseen. Tästä päivästä alkaen on myös luvallista mm. syödä sisällä ravintoloissa – terassit aukesivat jo 

aiemmin – sekä käydä elokuvissa ja teatterissa.  

 

 

Mahdollisuus kokoontua 

 

Eilen tuntui hienolta juhlia helluntaita kirkossa. Tajusin, että edellisen kerran olen suurena kristillisenä py-

hänä päässyt messuun toissa jouluna. Viime keväänähän ei kirkkoon päässyt pääsiäisenä eikä helluntaina, 

Tallinnan Tuomiokirkko helluntaikoivuineen, parvekepuutarhaa ja helatorstain kirkkomatkan kirsikankukat 



jouluna pidin turvallisimmaksi vältellä ruuhkaa, ja pääsiäisenä kirkot olivat taas kiinni. Nyt on ollut mahdol-

lista aloittaa myös oma kotiutuminen uuteen seurakuntaan, mikä on lykkääntynyt tähän saakka.  

 

Jumalanpalvelusten lisäksi avautuivat jälleen myös muut seurakuntien tilaisuudet. Tuntui melkein erikoisel-

ta olla ensimmäistä kertaa pitkään aikaan fyysisesti koolla toukokuun toisena lauantaina, kun vietettiin viro-

laisten lähetystyön tukiseurakuntien päivää. Täällähän ei luterilainen kirkko oli kovin voimakkaasti ulkolähe-

tystyötä tekevä kirkko ja siksi melko harvassa ovat myös lähetystyötä tukevat seurakunnat, mutta vähitellen 

tätäkin puolta pyritään kehittämään. Toivasten lähtö Myanmariin pari vuotta sitten Suomen ja Viron kirkon 

yhteisinä lähetteinä antoi hyvän mahdollisuuden tukiseurakuntaverkoston tietoisempaan rakentamiseen. 

Nyt Toivasilla on Virossa kymmenen nimikkoseurakuntaa ja Kansanlähetyksen lähetti Liliann Keskisellä, 

joka tekee Suomesta käsin töitä Inkerin kirkkoon, on neljä seurakuntaa, joista uusimpana oma täkäläinen 

seurakuntani Tallinnan tuomiokirkkoseurakunta. Nyt näissä seurakunnissa opetellaan, mitä kaikkea lähetin 

tukeminen voisi tarkoittaa, miten voisi kerätä varoja ja pitää lähetystyötä esillä. Näistä teemoista juteltiin 

myös tuossa tapaamisessa. Minä olin mukana kertomassa omia kokemuksiani lähettinä ja olivatpa niin 

Toivaset kuin Liliannkin videoyhteydellä mukana. Tässä yhteydessä onkin hyvä tilaisuus taas kiittää jokais-

ta omaa nimikkoseurakuntaani kaikesta tuestanne! Tukiseurakuntien päivä järjestettiin tällä kertaa Rakve-

ressa, joten oli mukava myös nähdä sikäläisiä tuttuja. 

 

L10T-koulutus ja pienryhmätyön webinaari  

 

Kaikki toiminta ei tokikaan ole vielä siirtynyt kasvokkain kohtaamiseksi. Parisen viikko sitten minulla oli tiuk-

ka työputki Teamsissa ja Zoomissa, kun ensin pidin viisi arki-iltaa kestäneen L10T-koulutuksen ja heti pe-

rään oli pienryhmätyön webinaari. Erityisesti tuo koulutus jännitti itseäni yllättävänkin paljon, ensin se, tu-

leeko osallistujia, sitten se, miten kaikki netin välityksellä sujuu ja miten itse osaan ensimmäistä kertaa tuon 

koulutuksen vetää. Kaikki meni kuitenkin oikein kivasti. Osallistujia oli toistakymmentä, tekniikka pääosin 

toimi, ryhmissä syntyi keskustelua ja palaute oli positiivista. Joku kiitteli sitä, kuinka ruutujen takaa eri puo-

lilta maata saattoi silti kokea, että oltiin ihan oikeasti yhdessä koolla. Koulutuksen tarkoitus on rohkaista 

ihan tavallisia kristittyjä elämään ihan tavallista elämää Jeesuksen seuraajina ja rukousten ja ystävyyssuh-

teiden kautta viemään evankeliumia eteenpäin.  

 

Yksi palaute ilahdutti itseäni erityisesti. Osallistuja kirjoitti: „Koulutus poisti paineet. Minua on aina ahdista-

nut käsky ’menkää ja tehkää’, sillä en ole evankelista. Nämä askeleet [rukoile, ystävysty, auta, kerro Jee-

suksesta, kun siihen tulee mahdollisuus] antoivat rohkeuden toimia kaikessa rauhassa. Pidin ryhmätöistä ja 

mahdollisuudesta keskustella yhdessä. Kiitos!”  

 

Pienryhmätyön konferenssi on jo kolmivuotinen perinne, mutta ensimmäistä kertaa järjestelyjen päävastuu 

oli minulla. Päätimme, että tänä vuonna se on parasta järjestää webinaarina ja näin mahdollistaa turvalli-

Ryhmäkuvissa tukiseurakuntapäivän      ja L10T-koulutuksen osallistujia 



nen osallistuminen ympäri Viroa. Webinaarin puheenvuoroissa kuulimme kokemuksia pienryhmätyöstä eri 

seurakunnissa ja myös netin kautta. Lisäksi osallistujat pääsivät itse osallistumaan pienryhmiin. Yksi erityi-

nen ilonaihe oli, että lyhyet alku- ja loppupuheenvuorot pitämään pyydetyt luterilaisen kirkon arkkipiispa 

Urmas Viilma ja metodistikirkon superintendentti Robert Tšerenkov olivat mukana koko kolmituntisen we-

binaarin pienryhmätyöskentelyä myöten. Myös tämän webinaarin palaute oli pääasiassa positiivista. Lähe-

tyskeskuksessa yhtenä tavoitteenamme on rohkaista seurakuntia ja seurakuntalaisia perustamaan pien-

ryhmiä hengellisen kasvun ja sitä myöten seurakunnan kasvun tueksi. 

 

Kaikki on hyvin – Evankeliumijuhla 2.–4.7. 

 

Nyt katse suuntautuu jo pikkuhiljaa kohti kesää, vaikka tuntuu, että tässä tilanteessa kesäsuunnitelmia on 

ollut vaikea tehdä. Ennen kesälomaa on vielä reilun kuukauden verran töitä jäljellä ja sitten odottaa viiden 

viikon loma. Yhden kesäkutsun haluan sinulle esittää. Valtakunnallista Evankeliumijuhlaa vietetään tänä 

vuonna 2.–4.7. teemalla ”Kaikki on hyvin”. Juhlaohjelma tulee Turusta, johon rajoitusten puitteissa otetaan 

myös paikanpäälle osallistujia. Juhlaohjelmaa on kuitenkin valmisteltu siten, että suurin osa juhlakansasta 

osallistuu internetin ja radion välityksellä. Voit siis tulla mukaan juhliin kotoa, mökiltä tai tien päältä, yksin, 

perheen kanssa tai vähän isommalla porukalla. Eri puolella Suomea järjestetään kotikenttäkokoontumisia, 

ja voit järjestää sellaisen myös itse! Tarkemmat tiedot Evankeliumijuhlasta löydät sivulta 

https://www.evankeliumijuhla.fi/. Lämpimästi tervetuloa mukaan!  

 

Miten kummassa me voimme tällaiseen maailmanaikaan juhlia väittäen, että kaikki on hyvin? Onhan usein 

niin paljon helpompi huomata kaikki se, mikä ei todellakaan ole hyvin. Eilisessä helluntain messussa arkki-

piispa Viilma saarnasi Jeesuksen lupauksesta: "Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puo-

lustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, 

sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.” (Joh. 

14:15-16) Huolimatta siitä, mitä maailmassa ympärillämme tai meidän omassa elämässämme tapahtuu, ei 

Jeesus ole jättänyt meitä yksin. Hän lähetti Pyhän Hengen, voiman, rohkeuden, lohdutuksen, ilon ja totuu-

den Hengen, joka pitää meidät kiinni Jeesuksessa ja jonka kautta Hän on meidän kanssamme aina. Kun 

meillä on tällainen Puolustaja, tällainen Jumala, eikö lopulta kaikki ole kuitenkin hyvin? 

 

Mitä haluaisit tietää? 

 

Kollegani Latva-Raskun Tiina kyseli edellisessä lähettikirjeessään, millaisista asioista kirjeiden vastaanotta-

jia kiinnostaisi kuulla. Lainaanpa minäkin idean ja kysyn teiltä, onko jotain, mitä haluaisitte kysyä työstäni, 

Virossa elämisestä tai jostain muusta. Laittakaa vaan kysymyksiä tulemaan, niin kirjoitan vielä ennen kesä-

lomaa yhden kirjeen, jossa niihin vastailen.  

https://www.evankeliumijuhla.fi/


Siunattua alkukesää! 

 

 

 

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 

 

 

 

Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Rukoillaan koronapandemian loppumista 

 Rukoillaan viisautta kesän työtehtävien suunnitteluun 

 Rukoillaan elokuussa tulevan Läänemaa Mission  
puolesta 

 Rukoillaan virvoittavaa kesää 

 Kiitos hyvin sujuneista toukokuun etä- ja  
livetilaisuuksista 

 Kiitos kauniin luoman tuomasta ilosta 

 Kiitos Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnasta 

 Kiitos ystävistä ja lähettäjistä 

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. 
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