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Kevättä kohti 
Kirsi Vimparin lähettikirje 2/2021 – 24.3.2021 

 

Tilannepäivitys 

Yli vuosi on eletty erikoista aikaa koronan takia, ja yhä edelleen se jatkuu. Tulin maaliskuun alussa 
Suomeen niin terveydenhoidollisten, työasioiden kuin toiveissa siintäneen viikon loman takia, 
koronatestien ja eristyksen kautta. Kuun puolivälin tienoilla selvisi, että Viron koronatilanne on 
pahentunut niin reilusti, että voittona sai kirjata maailman pahimman koronatilanteen tittelin 
suhteutettuna väkilukuun. Minulla piti olla tällä viikolla Tartossa poskionteloleikkaus, mutta Tarton 
lääkäri kielsi minua palaamasta koronatilanteen takia.  Viron terveydenhuolto on todella lujilla ja 
riskiryhmään kuuluvana olisi se ollut minulle liian vaarallista, samoin leikkaukset todennäköisesti on 
jouduttu perumaan ja henkilökuntaa on siirretty toisiin tehtäviin. Leikkaus järjestyi Helsinkiin, ja 
Suomen pään lääkärini puolestaan on kieltänyt minua lähtemästä nyt Viroon, ja tällä hetkellä paluu on 
suurella kysymysmerkillä aikataulun puolesta. 

Nyt myös Virossa on todellisesti tajuttu tilanteen vakavuus, ja erilaisin rajoitustoimin on tilannetta saatu 
vakaannutettua, tosin varsinainen koronatilanteen kohentuminen on vielä kaikille täysi arvoitus. 
Pääministeri Kaja Kallas vetosi eilen ihmisiin, että nyt on viimeinen hetki alkaa noudattamaan 
rajoituksia, että olisi joku mahdollisuus avata yhteiskuntaa kesäksi. Osa sairaalahoitoa tarvitsevista 
ihmisistä lähetetään jo kotiin, koska kaikissa sairaaloissa ei ole enää tilaa kaikille eikä mahdollisuuksia 
heitä hoitaa. Koko tilanteessa riittää niin Viron, Suomen kuin koko maailman osalta meille 
rukousaihetta vielä jokaiselle päivälle.  

Kaikki netissä 

Kaikki toiminta on nyt siirretty nettiin. Minun osaltani tämä on 
pääosin tarkoittanut niin nuoria kuin opiskelijoita. Ohessa kuva 
viime viikon Zoomnuortenillasta, jonka veti lähettikollega Olli. 
Olli on ottanut nyt päävastuun noista illoista, toteutuksessa 
siis sekä Põlvan että Paulusen seurakunnan väkeä. 
Kutsumme iltoihin mukaan nyt kaikkia nuoria koko Virosta, ja 
käytämme kontakteja siihen, että nuoret löytäisivät mukaan. 
Tässä on paljon haasteita, kun jo koko koulunkäynti on etänä 
ja netissä, niin miten muistaa ja jaksaa tulla perjantaina 

nuorteniltaan.  

Ennen sulkua helmikuun 21. päivä ystäväni ja työkaverini monessa, 
eli Robert Bunder sai diakonivihkimyksen Kambjan kirkossa. Virossa 
diakoni on apupapin virka, ja nyt Robert on 22 vuoden iässä papiston 
nuorin. Vihkimyksen suoritti Etelä-Viron piispa Joel Luhamets, ja 
häntä avustivat Tarton rovastikunnan rovasti Ants Tooming, Tarton 
Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kristjan Luhamets ja Kambjan 
seurakunnan kirkkoherra sekä asessori Andrus Mõttus. Oli todella 
hieno päästä paikan päälle, kirkossa oli hyvin tilaa olla turvavälein 
maskitettuna.  



Suomen puolella tosin Keski-Pohjanmaan hyvä koronatilanne mahdollisti vierailun paikan päälle 
Evankelisten Opiskelijoiden Kokkolan iltaan maaliskuun puolivälissä. Tämä oli harvinainen tilaisuus ja 
tuntui erityisen hyvältä olla ihmisten kanssa samassa tilassa ja vuorovaikutuksessa ilman ruutuja, 
vaikkakin rajoituksin. Rovaniemen ja Oulun vastaavat illat toteutuivat etänä, ja toki etäillat ovat hieno 
mahdollisuus joita ilman olisi nyt todella hankala tehdä yhteistä työtä. 

Lasten osalta suunnittelimme lapsityön toimikunnassa eilen Google Meetsissä yhteistä koulutus- ja 
kohtaamishetkeä huhtikuun lopulle Zoomiin. Saamme pyhäkouluopejen kesken jakaa mennen vuoden 
asioita, kuulla ammattilaisilta neuvoja ja koulutusta miten jaksaa ja miten lasten kanssa eteenpäin, 
sekä rukoilla yhdessä. Tämä yhteistyö toimikunnassa on nyt korona-aikana ollut erityinen ilo, 
tammikuinen ensimmäinen nettikohtaaminen oli hyvä ja näissä olosuhteissa on tarpeen jatkaa vielä 
etäkohtaamisia. 

Loppukevät 

Jään leikkauksen jälkeen ainakin kahdeksi viikoksi sairaslomalle, mutta hienosti on järjestynyt ihmisiä 
kantamaan vastuuta keskeisistä asioista. Moni asia jää toki odottelemaan, mutta se on varmasti nyt 
hyvä niin. Rukouksiin ja Herran haltuun niin kaikki mikä näyttää järjestyvän, kuin mille ei nyt voi 
mitään.  

Kaiken keskellä olemme eläneet paastonaikaa eteenpäin, ja aivan jo kohta on Pääsiäinen. Kaikkein 
pimeimmän ajan keskelle murtautuu kuoleman voittaja, ja tuo mukanaan valon, toivon ja vapauden. 
Taivaassa ei tarvita maskeja, ei turvavälejä, eikä ahkeraa käsienpesua. Vielä nyt me elämme hetkestä 
toiseen, tunnista toiseen, päivästä toiseen, jokainen oman arkemme keskellä niin vaikeuksissa kuin 
hyvissäkin hetkissä. Pääsiäinen ohjaa meitä suuntaamaan ajatuksia myös kohti ikuista elämää. Tämä 
näkyvä ja tuntuva tässä ei ole kaikki mitä on. On olemassa ja tulemassa Taivas, jonne meille jokaiselle 
valmistetaan Koti.  

Toivon Sinulle ja läheisillesi hyvää ja siunattua Pääsiäisen aikaa. Tänä keväänä Jesajan kirjan sanat 
ovat puhutelleet erityisellä tavalla, ja jaan kanssasi nämä kaksi jaetta: 

Ja kuitenkin: 
hän kantoi meidän kipumme, 
otti taakakseen meidän sairautemme. 
Omista teoistaan me uskoimme 
 hänen kärsivän rangaistusta, 
luulimme Jumalan häntä niistä 
lyövän ja kurittavan, 
vaikka meidän rikkomuksemme olivat 
 hänet lävistäneet 
ja meidän pahat tekomme 
 hänet ruhjoneet. 
 
Hän kärsi rangaistuksen, 
 jotta meillä olisi rauha, 
 hänen haavojensa hinnalla 
 me olemme parantuneet. 
 
Jesaja 53:4-5 



 

Siunattua matkaa kohti Pääsiäisen iloa toivottelee 

Kirsi 

Ps. lähtisitkö mukaan verkkoraamattukouluun? Uuden Testamentin ylösnousemuskertomuksiin on 
mahdollisuus päästä perehtymään 6.-8.4. Koskenniemen Erkin johdolla. Kurssi on maksuton, ja sinne 

tarvitsee ilmoittautua etukäteen https://keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/ylosnoussut-verkkoraamattukoulu/  

 

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 

• Rukoilemme Viron todella vaikean koronatilanteen puolesta. Pyydämme jokaiselle 
kärsivällisyyttä ja viisautta noudattaa rajoituksia, ja erityistä huolenpitoa vakavasti sairaille ja 
hoitohenkilökunnalle.  

• Rukoilemme kaiken etänä tehtävän työn puolesta niin lasten, nuorison kuin aikuistenkin osalta. 
Pyydämme jokaiselle elämään Jumalan hyvää hoitoa ja johdatusta.  

• Kiitos jokapäiväisestä leivästä ja hyvästä Jumalan hoidosta. Pyydämme hyvää huolenpitoa 
terveydelle ja voinnille, ja paranemista leikkauksesta sekä hyvää paluuta takaisin töihin. 

• Rukoilemme sen puolesta, että Pääsiäisen sanoma syntien anteeksiantamuksesta ja 
ylösnousemuksen voimasta voisi koskettaa mahdollisimman monen elämää, tuoda iloa ja 
antaa toivon ikuisesta elämästä. 

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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