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Terveisiä Tartosta 
Kirsi Vimparin lähettikirje 3/2021 – 28.4.2021 

 

Takasin kotona! 

Kiitos esirukouksista ja muistamisesta! Kaikki meni toipumisineen 
päivineen hyvin, niin leikkaus kuin muut vaiheet. Asiat kohenivat 
myös Viron koronatilanteen suhteen, ja sain palata takaisin kotiin 
Tarttoon 16.4. On ollut hyvä olostua takaisin tänne, ja työt nyt ovat 
jatkuneet pääosin netissä niin suunnitteluiden kuin toteutusten 
suhteen. Vapaa-ajalla olen nauttinut keväästä kaikin voimin, yllä 
oleva kuva on Tarton Kasvitieteellisestä puutarhasta, siellä oli jo joku 
kaunis pensas kukkimassa, monien kevätkukkien lisäksi. Viereisessä 
kuvassa on Emajoki eli Äitijoki kuvattuna läheltä kotiani. 

Kaikki netissä – yhä ja edelleen 

Näin reilun vuoden jälkeen on totuttu seikkailemaan kaikissa 
mahdollisissa nettiympäristöissä niin kokouksissa, illanvietoissa, 
webinaareissa sun muissa. Ja vaikka siihen on harjaantunut ja 
välineitä osaa käyttää, kyllä silti ikävöin kovasti oikeita kohtaamisia 
ihmisten kanssa. Viime lauantaina pidimme LNÜ:n, eli Viron kirkon lapsi- ja nuorisotyön yhdistyksen 
lapsityön starttipäivän Zoomissa, ja vaikka se meni todella kivasti, pienryhmässä unelmoimme oikein 
urakalla ensi kesän lasten- ja nuortenleireistä, joissa olisi mahdollisuus olla oikein oikeasti läsnä ja 
jopa halailla. Tätä unelmaa voimme yhdessä viedä Taivaan Isälle rukouksessa. Minulla oli muuten 
aika hauskat tehtävät tuossa koulutuksessa pienryhmän vetämisen lisäksi, lupauduin pitämään pari 
taukojumppaa. Hauska ottaa näin osaa omasta monipuolisesta ammattitaidosta mukaan näin monien 
vuosien jälkeen, fysioterapeutin hommissa tuli vedettyä monenmoisia jumppatuokioita.  

Iloisen poikkeuksen nettiaikaan muodosti viimeviikkoinen palaveri 
opiskelijatyön tiimoilta Elsan kanssa, joka vastaa nyt Tarton 
opiskelijatoiminnasta. Kasvitieteellisessä puutarhassa oli hyvin ilmaa ja 
kaunista ihailtavaa. Opiskelijatyön kehittämisessä ja organisoinnissa 
maanlaajuisesti on tulossa mielenkiintoisia vaiheita ja paljon työtä. Kasvu 
tulee aina Jumalalta, ja tuntuu erityiseltä saada seurata tällaiselta 
aitiopaikalta Viron kristillisen opiskelijatyön vaiheita näin ratkaisevina 
vuosina. 

Edellä mainitut kesän leirit kaipaavat myös tarkempaa suunnittelua ja 
yhteydenpitoa ja palaverointia monen ihmisen kanssa, hienoa kun ei tarvitse 
miettiä, että mitähän sitä oikein tekisi! 

Kesä on tulossa 

Olen tänä keväänä oikein erityisesti istuttanut erilaisia siemeniä, ajatuksissa siintänyt kesän 
mahdollisuudet pienen takapihani suhteen. Tähän mennessä olen saanut ihailla pienien tomaatin- ja 
ruohosipulin taimien lisäksi lehtikaalin hurjaa kasvuvauhtia, daalioiden, pelargonioiden ja 



ruiskaunokkien pieniä alkuja sekä ruusupapujen pintaan nousua. 
Hauskin tähän mennessä on yksi parimetrisiksi kasvavien 
auringonkukkien taimista. Tukikeppejä laittaessani katsoin 
ihmetellen kierteistä vartta ja mietin, että onko tämä yksilö 
onnistunut aina auringonvalon puoleen kääntyessään pistämään 
itsensä mutkalle useampaan kertaan. 

Tästä tuli etsimättä mieleeni pääsiäisen suosikkilauluni, virsi 105, 
jossa lauletaan ”Aurinkomme ylösnousi”. Kristus voitti kuoleman 
vallan, eikä jättänyt meitäkään pimeyteen. Tuon taimen lailla mekin 
vääntäydymme välillä monenlaisille mutkille, mutta Jumalan 
armosta kasvu ja katse voi suuntautua kohti Jeesusta. Ja matkan 
pölyt, mutkat ja kipeydet saa kerran jättää taakse, välillä niitä 
saadaan pyyhkiä ja oikoa jo matkalla.  

Pääsiäisen sanoman tuomaa iloa Sinulle edelleen! 

 

Minä olin avuton ja huusin apua.  
Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. 
--- 
Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä!  
Onnellinen se, joka turvaa häneen. 
Psalmi 34: 6, 8 

 

 

Siunattua kevättä ja alkukesää, 

Kirsi 

Ps.  Kysy mitä vain! Jos haluaisit kysyä jotain työstäni tai ylipäänsä minulta jotain, pistä ihmeessä 
kysymystä tulemaan. Lähettikolleega Tiina Japanin puolelta kysyi edellisessä lähettikirjeessään 
samantyyppisesti, ja innostuin tästä. Jos tulee joku kysymys tai asia mieleen, mielelläni kirjoitan siitä 
seuraavassa kirjeessä.  

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 

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


Kiitos- ja rukousaiheita 

• Rukoilemme edelleen Viron 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.  

• Rukoilemme kesän leirisuunnitelmien ja toteutuksen puolesta. Rukoilemme kaikkien 
kohtaamisten puolesta.  

• Kiitos jokapäiväisestä leivästä ja hyvästä Jumalan hoidosta. Pyydämme hyvää huolenpitoa 
terveydelle ja voinnille sekä jaksamista opintojen loppusuoralle. 

• Kiitos jokaisesta lähettäjästä, lähettävästä yhteisöstä ja nimikkoseurakunnasta. Kiitos 
tähänastisesta yhteistyöstä, yhteisistä hetkistä ja jakamisesta. Rukoilemme jokaisen ihmisen 
puolesta niin lähettirenkaassa, yhteisöissä kuin seurakunnissa, ja pyydämme siunausta 
tulevaan.   

 

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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