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Joulunodotuksessa 
Kirsi Vimparin lähettikirje 7/2020 – 9.12.2020  

 

Koronapäivitys 

Tämän vuoden puhutuimmat uutiset liittyvät taatusti koronaan. 
Vironkin koronatilanne on heikentynyt vauhdilla, ja pahimmalla alueella 
Itä-Virumaalla ovat tilanteessa, jossa sairaalaan pyydetään 
vapaaehtoistyöntekijöitä, koska varsinaisia työntekijöitä ei enää riitä yli 
sadan ollessa sairaana tai karanteenissa. Tuntuu, että rajoitukset ja 
pyytelyt kaikuvat isoin osin kuuroille korville, kun kaupan 
alennusmyyntipäivä tai jokin mielenkiintoinen asia saa unohtamaan 
kaikki etäisyydet ja varotoimenpiteet. Toki on myös niin, että kukaan ei 
tahdo enää oikein jaksaa. Mutta nyt ei ole myöskään oikea aika vielä 
luovuttaa. 14.12. tulee uusia rajoituksia voimaan, joita toivottavasti 
noudatetaan ja tilanne lähtisi pahenemisen sijasta parantumaan.  

Vieressä Tarton keskustasta kaupungin uutta koronapenkkimallistoa. 
Aiemmin tuolla oli vain tavalliset penkit, mutta nyt on tullut uusia 
yksittäistuoleja mukaan, ja koronaetäisyyksin ryhmiin asettelua. 
Tämmöiset toimenpiteet ovat mielestäni hyviä muistuttamaan 
tilanteesta muutenkin, kuin pelkät ohjetaulut ja patisteluvideot. 

 

Hybriditilanteita 

Sekä nuorten että opiskelijoiden 
kanssa olemme muutaman viikon nyt 
kokeilleet kokoontumisia 
hybridimuodossa, eli yhdistäneet niin 
paikalle tulemisen mahdollisuuden 
kuin etänä internetin välityksellä 
osallistumisen Skypen kautta. Tämä 
on toiminut mielestäni hyvin, joka 
kerran Skypeyhteyden kautta on ollut 
1-6 osallistujaa mukana, ja paikalle 
ovat tulleet ne ketkä kokevat sen 
olevan heille hyväksi. Toki tämä on 
järjestelemisen puolesta työläämpää, 
mutta on mahdollistanut minullekin 
muutaman kontakti-illan vähentämisen 
mutta silti mukana olemisen. Kaikkea 
en tee etänä, vaan pyrin olemaan 
mukana tärkeimmät tilanteet, mutta 



kuitenkin riskien noustessa ottamaan myös omaa terveydentilaa huomioon. Riskiryhmäläisenä 
minunkaan ei ole aina helppo tehdä valintoja siitä, milloin on tärkeä lähteä paikan päälle ja milloin on 
tärkeä jäädä pois. 

Nyt jatkossa siirrymme todennäköisesti ensi viikosta lähtien täysin nettiin ennen joulutaukoa, ja 
katsomme tilannetta uudestaan tammikuussa. Tämänkin puolesta saa mielihyvin rukoilla, meillä on 
ehkä mahdollisuus yhdistää useamman seurakunnan pieniä porukoita nyt yhdeksi nettinuortenillaksi. 
Tähän tarvitaan viisautta ja hyviä ideoita.  

Kuusi vuotta ja kohti tulevaa 

Joulukuun alussa tuli minulla kuusi vuotta täyteen 
virallisesti Sleyn lähetystyöntekijänä. Tämä Tarton 
Raekoja platsin joulukuusi ja joulukoristelut ovat niin ikään 
kuudennet, mitä olen saanut näiden vuosien aikana 
nähdä. Kirjoitan tätä kirjettä kastepäivänäni (9.12) ja 
toisen nimeni, Annelin nimipäivänä. Mietteeni 
suuntautuvat myös tähän päivään vuonna 2012, kun 
meillä oli lähetyskurssimme viimeinen päivä ja saimme 
siitä seuranneet kelpoisuuspaperit kouriimme.  

Jos Jeesus ei olisi syntynyt tähän maailmaan ihmiseksi, 
täyttämään Hänelle annettua tarkoitusta ja tehtävää, 
mitään noista edellä mainituista ei olisi tapahtunut. Jopa 
nimi Anneli, joka tulee alkujaan heprean Hannah-nimestä 
tarkoittaen armoa, olisi tuskin minua tavoittanut. Joskus 
on pysäyttävää todeta tällaisia asioita, ihan vain omasta 
pienestä näkökulmastaan käsin. 

Monille joulun aika on lämmön ja ilon aikaa, ja samalla 
tiedämme, että monille ihmisille joulu on vuoden 
vaarallisinta ja kamalinta aikaa. Se hyvyys ja ihanuus mitä 
haluaisimme tavoitella, kohtaa välillä hirveällä tavalla 
syntisen maailman rikkinäisen todellisuuden, ja näin on 
myös Virossa.  

Kaiken keskelle tänäkin vuonna syntyy poika. Meille 
annetaan Vapahtaja, kuin lupauksena siitä avusta ja 
toivosta, joka voi jo nyt meidät tavoittaa. Jeesus annetaan 
meille sydämiin pehmeänä hipaisuna, lohduttavana 
kosketuksena ja varmana luottamuksena siitä, että kerran 
kaikki on varmasti hyvin. Jos ei vielä, niin kerran varmasti 
on.  

Poika sai nimen Immanuel, joka tarkoittaa: Jumala on meidän kanssamme. Meitä ei jätetä matkalle 
vain sen varaan, että kerran kaikki on paremmin. Lähetyskäskyn yhteydessä Jeesus vahvisti tämän 
myös itse: minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jumalan ihmeellinen apu 
on joskus juurikin kuvauksen mukaista, ihmeellistä ja ihmettä, mahdollista kaikesta 
ymmärtämästämme huolimatta. Ja usein Jumalan apu ja oleminen kanssamme on tavallista, 
huomaamatonta, arkista. Ja kuitenkin, Jumala mahdollistaa koko meidän todellisuutemme, ilman 
Häntä ei olisi pienintäkään merkkiä mistään elävästä. Ilman Jeesusta ei olisi toivoakaan paremmasta 
huomisesta, saati Taivaasta. 



Kiitos sinulle, rakas lähettäjä, kun olet ollut taas yhden vuoden mukana. Tai ehkä olet tullut juuri 
matkaan, kiitos myös siitä. Kiitos sinulle esirukouksista, niin taloudellisesta kuin kaikesta muustakin 
tuesta. Kiitos jokaisesta viestistä, postikortista ja ystävällisestä ajatuksesta. Toivon ja rukoilen sinulle 
hyvää, rauhallista ja siunattua joulun aikaa. Iloitaan yhdessä joulun tärkeimmästä ja rakkaimmasta, 
Jeesuksesta.  

 

-- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,  
ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel  
-- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.  
 
Matteuksen evankeliumi 1:23 

 

 

 

 

Siunattua joulunaikaa ja uuden vuoden aloitusta Sinulle toivottelee 

Kirsi 

 

Ps. Sley on saanut tehdä nyt 15 vuotta lähetystyötä Virossa. Tästä on nähtävissä pieni video 
https://www.youtube.com/watch?v=DGbVld2nW6c  

 

osoite: Herne 54b-1, 51007 Tartu, Estonia 

sähköposti: kirsi.vimpari(at)sley.fi  

internet: https://www.taivaallinenlahja.fi/kirsi-vimpari-virossa  

instagram: kirsivimpari 

Vanhemmat lähettikirjeet löytyvät Sleyn sivuilta 
https://mediakirjasto.sley.fi/  

Lisäksi: Sleyn rukouskalenteri vuodelle 2020 löytyy sähköisenä 
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri_2020  

Paperiversiota voi tilata Markkulan Anna-Liisalta (yhteystiedot viimeisen sivun alla) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DGbVld2nW6c
https://www.taivaallinenlahja.fi/kirsi-vimpari-virossa
https://mediakirjasto.sley.fi/
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri_2020


Kiitos- ja rukousaiheita 

• Kiitos yhteisestä vuodesta, kaikista lähettäjistä ja yhteisen tehtävän jakamisesta. 

• Rukoilemme kaikkien vuoden aikana kohdattujen ja tavattujen ihmisten puolesta, niin 
kotimaankaudella kuin täällä Virossa. Rukoilemme jokaisen lapsen, nuoren, aikuisen ja 
vanhemman ihmisen puolesta. Rukoilemme kaikkien yhteistyöseurakuntien ja niiden ihmisten 
puolesta. Rukoilemme yhteistyökirkkomme Viron evankelis-luterilaisen kirkon puolesta ja 
kiitämme yhteistyöstä.  

• Kiitos varjeluksesta ja kaikesta hyvästä hoidosta, kiitos levon hetkistä ja jaksamisesta työssä. 
Pyydämme näitä jatkossakin. 

• Rukoilemme niin Viron kuin koko maailman koronatilanteen puolesta. Rukoilemme Jumalan 
armoa ja hoitoa jokaiselle sitä tarvitsevalle. Erityisesti rukoilemme joulukirkkojen puolesta, että 
ne voisivat olla turvallisia paikkoja kuulla Hyvä Sanoma. 

• Rukoilemme Etelä-Viron yhteisen nuorisotyön aloituksen puolesta, rukoilemme kaikkien 
tämänhetkisten ja tulevien vastuunkantajien puolesta. 

• Rukoilemme opiskelijatyön puolesta, että kevään uudet suunnitelmat voisivat toteutua Jumalan 
tahdon mukaan, ja lisää vapaaehtoisia löytyisi tekemään yhteistä työtä. Rukoilemme myös 
opiskelijajärjestön johtokunnalle viisautta ja intoa omassa palvelutehtävässään.  

• Jätämme erityisesti joulunajan Isän haltuun. Rukoilemme lapsille turvallista ja hyvää 
joulunaikaa jokaisessa kodissa tai asuinpaikassa. Rukoilemme ihmettä niihin perheisiin, joihin 
sitä kipeimmin tarvitaan. Rukoilemme, että evankeliumi saisi sijan mahdollisimman monen 
sydämessä, ja ihmiset saisivat kokea Jumalan ihmeellistä huolenpitoa ja rauhaa.  

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Kirsi Vimparin 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 Kirsi Vimparin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä 

kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, 

leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.      

Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100                    

 

https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen
mailto:leea.grohn@sley.fi
mailto:anna-liisa.markkula@sley.fi

