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Vuoden aloitus 
Kirsi Vimparin lähettikirje 1/2021 – 8.2.2021 

 

Kiitos 
 
Lämmin kiitos joulunajan muistamisista! Kaikki konkreettinen kosketti kyllä 
tänä jouluna enemmän kuin aiemmin, ja toki sähköiset terveiset lämmittivät 
mieltä myös. Mikä myös lämmittää mieltä, on valon määrän lisääntyminen 
päivä päivältä. Tartossa on ollut nyt monta valoisaa ja aurinkoista talvipäivää 
peräkkäin, ja on ollut virkistävä ulkoilla valoisassa kunnollisessa talvikelissä 
lumen keskellä. Useita talvia menikin välissä niin, että lunta oli vähän ja lyhyen 
aikaa. Mutta tänä vuonna on toisin. 

Lapset, nuoret ja opiskelijat 
 
Minun osaltani lapsityö on nyt jatkunut etäyhteyksien päästä. Olen ollut viime vuoden lopusta mukana 
Lapsi- ja nuorisotyön yhdistyksen lapsityön toimikunnassa, ja järjestimme tammikuussa netissä 
Zoomissa tapaamisen pyhäkoulunopettajille. Vaihdoimme kuulumisia ja rukoilimme yhdessä, paikalla 
oli pyhäkoulunopettajia eri puolilta Viroa 16 ja koronatilanteen keskellä tämä virtuaalinen kohtaaminen 
oli antoisa ja lämminhenkinen. Myöskään Võruun en ole päässyt lähtemään, mutta yhteyksiä pidämme 
viestein ja videopuheluin. Monilla perheillä on vaikeaa aikuisten kamppaillessa omien 
henkilökohtaisten ongelmien parissa usein alkoholin voimin, lisävaikeutena toki monella koronan 
tuomat haasteet, ja loppujen lopuksi siitä tulee lasten arkea, jonka keskellä he elävät omaa 
lapsuuttaan. Saamme rukoilla Jumalan apua moneen perheeseen ja monelle ihmiselle.  

Vaikka koronatilanne on edelleen haastava, Virossa on lähdetty rajoitteiden lieventämisen tielle. Viime 
viikolla Viro meni edelle Suomesta koronatapausten kokonaismäärässä (koronatilanteen alusta lähtien 
laskettuna), ja tällä hetkellä Pohjoismaihin verraten suhteessa väestömäärään, koronatilanne on 
huonoin Virossa. Olemme voittaneet siis myös Ruotsin tämänhetkisessä tilanteessa. Tämä on 
surullista, moni tartunta johtuu silkasta välinpitämättömyydestä ja jaksamattomuudesta noudattaa 
ohjeita.  

Osaa tilanteista järjestämme kuitenkin edelleen kokoavana toimintana, esimerkiksi 
nuorteniltoja, joita voidaan konsistorion ohjeen mukaan järjestää max. 11 ihmiselle 
kerrallaan (valtion ohje on löysempi). Toki kera tehostetun käsihygienian ja muiden 
toimenpiteiden. Olemme lykänneet haaveen aloittamista koko etelää koskevista 
liikkuvista nuortenilloista toistaiseksi, koska ei todellakaan ole järkevää kutsua 
laajalta alueelta ihmisiä koolle, mutta yhteistyössä eri ihmisten kanssa toivomme, 
että keväällä saisimme järjestää muutaman yhteisen nuortenillan netissä.  

Huomasin viime perjantain nuortenillassa, että sovin erityisen hyvin yhteen seinien 
kanssa Maata Näkyvissä -hupparini kanssa (joita muuten löytyy festarikaupasta, 
jos guuglailet itsesi festareiden sivuille https://maatanakyvissa.fi/ ) ja siitä tuo 
ensimmäinen kuva kera vironkielisen Piiblin. Kummilapseni Emilien kanssa otettiin 
vähän selfieitä, ja Emilien isä Robert pääsi myös yhteen kuvaan. Robert piti 
nuortenillassa hyvän ja puhuttelevan opetuksen Eliasta. 

https://maatanakyvissa.fi/


Opiskelijatyö on vienyt alkuvuodesta leijonanosan työajastani, johtuen menneiden vaikeiden 
tilanteiden kertautumisesta tähän hetkeen ja paikallisen työntekijän puuttumisesta. Mutta iloa on 
näkyvissä, voimme ilmeisesti palkata osa-aikaisen työntekijän Tarttoon, joka mahdollistaisi minun 
työpanokseni siirtämisen pääsihteerin tehtäviin. Olemme sopineet, että siirryn siihen tehtävään 
väliaikaisella nimikkeellä seuraavaksi 1-2 vuodeksi. Tämä tuntuu itsestä toisaalta hankalalta, koska 
paikallinen opiskelijaliike kuuluisi olla paikallisissa käsissä, mutta poikkeustilanteessa tunnen, että voin 
olla tässä tehtävässä auttamassa ja palvelemassa. Jumalan avulla voisimme vaikuttaa niin 
rakenteisiin kuin olla kouluttamassa tulevaisuuden työntekijöitä. IFES, kansainvälinen opiskelijatyön 
kattojärjestö, on tässä aktiivisesti mukana, ja saan heiltä hyvin tukea tähän tehtävään. Silti, vastuu on 
suuri ja tehtävää paljon. Mutta on tässä myös innostava osuus, mitä uusia ovia Jumala mahtaa nyt 
olla avaamassa, ja mitä erityistä me pääsemme nyt yhdessä tekemään! 

Arkea ja tiskaustreffejä 

Yksi hauskimmista arjen uusista innovaatioista 
on ollut järjestää ystäväni Mirkun kanssa 
tiskaustreffejä netissä. Yksin tiskailu ja 
muutenkin kotihommat ovat välillä puuduttavia, 
ja hyvässä seurassa sekin homma maistuu 
paremmalta. Mirkku (Harjun Mirjam, lähettinä 
Japanissa) tiskailee Tokiossa ja minä Tartossa. 
Lämmin suositus tästä uudesta harrastuksesta! 

Lopuksi 

Kuten usein aiemmin, myös tänä vuonna olen saanut palata perusasioihin. Erityisesti nyt ajattelen 
työn tekemistä ja aikaansaamista, koska työtä ja tehtäviä on putkahdellut esille enemmän kuin olen 
pystynyt tekemään. Olen pysähtynyt sen äärelle, että tämä työ ei ole kiinni siitä mitä minä jaksan tai 
saan aikaan. Tärkeintä on se, mitä Jumala tekee. Osan asioista Hän on valinnut, että tekee meidän 
kauttamme, niin tehottomalta ja ihmeelliseltä kuin se välillä tuntuukin. Mutta varmasti sillä on oikea ja 
hyvä tarkoitus, koska Jumala on itse halunnut niin. Ja varmasti on niin, että se mitä tarvitsee saada 
tehtyä, tulee tehtyä. Ei omin voimin, vaan lahjaksi saaduin voimin.  

 

 

Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään  
monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella,  
olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa  
kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. 
 
Efesolaiskirje 3:20-21 

 

Siunattua vuotta 2021 sinulle toivottelee 

Kirsi 

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/  

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

Kiitos- ja rukousaiheita 

• Kiitos varjeluksesta ja kaikesta hyvästä hoidosta, kiitos levon hetkistä ja jaksamisesta työssä. 
Pyydämme näitä jatkossakin. Rukoilemme erityisesti tarvittavaa ja hyvää terveyttä. 

• Rukoilemme niin Viron kuin koko maailman koronatilanteen puolesta. Rukoilemme Jumalan 
armoa ja hoitoa jokaiselle sitä tarvitsevalle.  

• Rukoilemme Virossa tehtävän kristillisen lapsityön puolesta, jokaisen pyhäkoulun, 
pyhäkouluopen ja jokaisen lapsen puolesta. Siunaa ja varjele myös tänä keväänä, ja anna 
uusia mahdollisuuksia kuulla evankeliumia ja olla Sanan hoidossa. 

• Rukoilemme Paavalin seurakunnan nuorisotyön puolesta, erityisesti sitä luotsaavan Eliisen 
puolesta.  

• Rukoilemme Etelä-Viron yhteisen nuorisotyön aloituksen puolesta, rukoilemme kaikkien 
tämänhetkisten ja tulevien vastuunkantajien puolesta. Rukoilemme kaikkea tarvittavaa netissä 
toteutettaviin iltoihin ja jatkossa kokoontumisiin.  

• Rukoilemme opiskelijatyön puolesta. Rukoilemme Elsan puolesta hänen uudessa 
tehtävässään Tarton opiskelijatyöntekijänä, uuden paikan Pastoraatin ja sen yhteistyön 
puolesta, sekä yhteistyön puolesta Kolmapäevik-iltojen kanssa. Rukoilemme Jumalalta kaikkea 
tarvittavaa uuteen pääsihteerin työhön. 

• Rukoilemme koronan takia tauolla olevan kehitysvammaisten raamattupiirin puolesta, jokaisen 
siellä jo käyneen ja jokaisen sinne joskus mukaan tulevan puolesta. Rukoilemme, että 
voisimme kokoontua jo helmikuun lopussa seuraavan kerran.   

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                    
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