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Kysymyksiä ja vastauksia 
 

 

Liisa Rossin lähettikirje 5/2021 – 22.6.2021 

 

 

Helteiset terveiset Kouvolasta! 

Tulin eilen Suomeen, jossa on luvassa muutamia työtilaisuuksia juhannuksena ja ensi viikolla. Työmatkalii-

kenteen avaaminen ei vielä näkynyt ruuhkina laivalla, vaan mukavan väljästi sai matkustaa. Yhden ko-

ronarokotuksen saaneena myös maihinnousu sujui yllättävän nopeasti Finentry-palvelussa täyttämääni 

matkustusilmoitusta ja Suomen henkilökorttia vilauttamalla. Viroakin piinaavat tällä hetkellä samanlaiset 

helteet kuin ainakin tätä eteläisempää Suomea, joten on mukavaa viettää nyt jonkin aikaa ilmalämpöpum-

pun viilentämässä talossa ja hyödyntäen mahdollisuutta paeta välillä myös järven rantaan. Vaikka Tallin-

nassa merestä pidänkin, eivät paahteiset hiekkarannat helteellä juuri helpotusta tarjoa. Mukavammilla ke-

säkeleillä olen nauttinut niin Tallinnan luonnosta kuin parvekkeestani. 

 

Virossa koronarajoitukset on jo pitkälti purettu, ja valtaosa ihmisistä käyttäytyy kuin koko tautia enää olisi-

kaan. Onneksi tartunnat eivät ole lähteneet uudelleen nousuun, vaan tautitilanne näyttää mukavan lasku-

suuntaiselta. Tämän päivän tieto kahden viikon ilmaantuvuusluvusta on 46. Toivotaan ja rukoillaan, että 

suunta pysyy tällaisena. Mutta nämä olkoot vastausta kysymykseen, mitä nyt kuuluu. Jatketaan siis muiden 

kysymysten kanssa ja lopuksi vielä jokunen menovinkki. 

 

Missä tilanteissa on vaikein käyttää viron kieltä? 

Etätyö- ja kontaktienvälttelyaika vaikutti minulla siihen, että kielitaito tuntui ottavan takapakkia, kun puhu-

mismahdollisuudet jäivät vähemmiksi. Onneksi nyt kieltä on taas päässyt käyttämään vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa. Vaikeimpia tilanteita vieraalla kielellä on minulle ollut mm. lääkäri- ja erilaisten virallisten 

asioiden hoito, kun sanasto ei ole niin hyvin hallussa ja kielen lisäksi myöskään systeemi ei ole täysin tuttu, 

ja usein tulee kokemus, että teen asiat väärin. Lisäksi paineet ovat toki sitä suuremmat, mitä virallisempi tai 

tärkeämpi tilanne tai vieraampi henkilö on kyseessä. Silloin tuntuu, että kielitaito vaikuttaa myös siihen, 

millaisen kuvan annan pätevyydestäni työntekijänä ylipäänsä. Kirjoitetusta tekstistä kielivirheet korostuvat 

enemmän kuin puhutussa, mutta toisaalta kirjoittaessa voi edetä hitaammin ja tarkistaa sanoja tarvittaessa. 

Arkisissa tilanteissa ja tuttujen kanssa puhun ja kirjoitan kyllä viroa keskittymättä siihen, että tämä on nyt 

vieras kieli – vaikka tokihan sen huomaa. 

 

Millaiset ovat hintaerot Suomen ja Viron välillä? Paljonko vaikka maitolitra maksaa ja onko jokin 

asia siellä kalliimpaa kuin Suomessa? 

Olen nyt jo vähän huonosti kartalla Suomen hintatasosta, mutta Virossa monin osin hinnat alkavat olla sa-

malla tasolla kuin Suomessa. Viimeisimmässä Viron ostoskorivertailussa edullisimmaksi kauppaketjuksi 

selvisi Prisma, josta kotiin tuotavat ruoat usein tilaan – tosin 5,50 euron kotiinkuljetusmaksu on ketjuista 

kallein – ja muutaman euron erolla kalliimmaksi Selver, joka sattuu olemaan lähikauppani. Mutta joitakin 

esimerkkihintoja siis Prisman nettikaupasta. Maitolitra maksaa 0,75 €, edamtyyppinen juusto n. 8 €/kg (siksi 

vahdin tarkkaan juustotarjouksia), virolainen kurkku kesällä noin 2,50 €/kg ja talvella 5 €/kg, ruisleivän kilo- 



hinta on eurosta kolmeen ja jauhelihan vajaat viisi euroa. Jäätelö tuntuu kaupas-

sa Suomea kalliimmalta, mutta kahvilat ja ravintolat pahimpia turistipaikkoja lu-

kuun ottamatta ovat edullisempia. Myös asuntojen vuokrat, samoin kuin hotelli-

yöpymisetkin, ovat halvempia kuin Suomessa. Tosin nekin hinnat, jotka suoma-

laiselle tuntuvat halvoilta, ovat virolaiseen tulotasoon suhteutettuna usein korkei-

ta. 

 

Mikä on lempiruokasi Virossa? 

Kotona kokkailen yleensä aika samalla tavalla kuin Suomessakin, ja nykyajan 

kansainvälistyneessä ruokakulttuurissa eivät erot Suomen ja Viron välillä niin 

radikaalin isoja muutenkaan ole. Jos ruoan käsite ymmärretään laajasti, lempi-

ruokani nimenomaan Virossa ovat ehdottomasti erilaiset herkulliset kakut. Yksi 

lempiruoka, jota Virossa pääsen harvemmin kokkailemaan, on lohi, koska sen 

osalta kauppojen valikoimat varsinkin näin yksineläjälle ovat heikommat kuin 

Suomessa.  

 

Mitä tykkäät tehdä? 

Töissä tykkään erityisesti siitä, kun saan opettaa Raamattua ja valmistella ope-

tuksia – koetan näitä mahdollisuuksia ujuttaa myös koulutustyöhöni mukaan. Nyt 

alkukesästä olen huomannut, että on ollut myös yllättävän kivaa käydä vanhoja 

koulutusmateriaaleja läpi, ja pohtia niiden tuoreemmaksi toimittamista. Toki töissä 

on muitakin kivoja asioita, mutta sitten jo puhutaan vapaa-ajasta, niin tykkään 

mm. lukea (tämän vuoden lukuinnossa olen tähän mennessä lukenut 86 kirjaa), 

neuloa, kuunnella musiikkia, kävellä luonnossa, viettää aikaa ystävien kanssa 

mutta myös yksin, nukkua, herkutella, tehdä parvekeistutuksia, ottaa kuvia, mat-

kustaa tai ainakin suunnitella matkoja ja olla perillä sekä muutenkin tehdä suunni-

telmia. 

 

Menovinkkejä 

Etenkin Kouvolan ja Kokkolan seudun ihmisille tiedoksi, että olen mukana 

Pe 25.6. klo 19 Hietoinrannan juhannusjuhlassa   

La 26.6. Inkeroisten kirkkopuistossa klo 18 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen 

pidettävässä lähetyshetkessä  

Ma 28.6. Myllykosken torilla lähetyksen kesäkahvilassa. Pidän hartauden klo 

12.55 ja sitten kahvilassa tavattavissa kahteen asti 

Ke 30.6. klo 14 lähetyslettukesteillä meidän kotipihalla Kiiskintiellä 

Pe-su 2.-4.7. Evankeliumijuhlan Kokkolan kotikentällä Armon kappelissa 

Lisäksi ennakkomenovinkkeinä 24.-26.8. Paavali-verkkoraamattukurssi, jossa 

opetan yhdessä Koskenniemen Ekin ja Rankisen Jarin kanssa. Lisätietoja tästä 

ilmaisesta kurssista löydät aivan pian sivulta https://keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/  

Su 26.9. olisi tarkoitus olla mukana lähetystilaisuudessa Harjavallan kirkossa  

 

 

Tuplaa lahja 

Valtakunnallista evankeliumijuhlaa vietetään heinäkuun ensimmäisenä viikonlop-

puna. Olet edelleen tervetullut mukaan netin tai radion kautta, kotikentillä tai rajoi-

tusten mukaisella joukolla Turkuun. Juhlan järjestäminen ei ole ilmaista. Jos ha-

luat tukea juhlan järjestelyjä, voit osallistua tuplaa lahja -kampanjaan, jonka lah-

https://keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/


joitukset joukko yrityksiä on luvannut tuplata aina 1800 euroon saakka. 

https://www.evankeliumijuhla.fi/tuplaa-lahja/ Kiitos myös kaikille teille, jotka olette tukeneet minun työtäni 

taloudellisesti. Vaikka Sleyn kotimaantyö on selvinnyt kohtuullisen hyvin korona-ajasta, on tämä aika ollut 

lähetystyölle taloudellisesti hankalaa. Kiitos siis edelleen jokaisesta eurosta, jolla teette mahdolliseksi sen, 

että evankeliumi saa levitä Virossa! 

 

Sulhasen ystävä 

Lopetan näin juhannuksen alla kirjoittamallani Johannes Kastaja -teemaisella rukouksella, joka oli myös 

Sleyn somekanavien viikon rukous Vimparin Kirsin tekemällä kuvituksella. 

Sulhanen on se, jolla on morsian. Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän 

puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen.  

Joh. 3:29 

Jeesus, opeta minullekin tätä Johannes Kastajan asennetta: an-

taa Sinun puhua ja iloita puhettasi kuunnellessa. Liian usein mie-

lelläni korotan oman ääneni, toivon ihmisten huomaavan minut, 

kuuntelevan minua ja ihailevan minua, vaikka tehtäväni olisikin 

suunnata ihailevat katseet ja keskittynyt huomio kohti Sinua. Au-

ta minua olemaan niin lähellä Sinua ja kuuntelemaan Sinua, että 

se tulisi minulle tärkeimmäksi. Auta minua iloitsemaan siitä, kun 

toiset ihmiset kuuntelevat Sinua ja rakastavat Sinua, vaikka se 

jättäisikin minut itseni syrjästäkatsojaksi. Et Sinä kuitenkaan jätä 

minua syrjään – olethan ystäväni. Tee iloni tästä ystävyydestä 

täydelliseksi. 

 

 

Siunattua ja virkistävää kesää! 

 

 

 

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 

Sleyn lähetyksen rukouskalenteri: https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri2021_web  

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 

 Rukoillaan kesän juhlien ja tilaisuuksien puolesta 

 Rukoillaan elokuussa tulevan Läänemaa Mission  
puolesta 

 Rukoillaan virvoittavaa kesää 

 Rukoillaan syksyn koulutusten valmistelun puolesta 

 Kiitos koronatilanteen helpottumisesta 

 Kiitos tulevasta lomasta 

 Kiitos ystävistä ja lähettäjistä 
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