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Tarton opiskelijailtojen kevätjuhla  

Paavalin nuorteniltojen kevään piknik  

 

 

Kesä on täällä 
Kirsi Vimparin lähettikirje 4/2021 – 21.6.2021 

 

Kiitos esirukouksista! Viron koronatilanne 
on kohentunut loppukevään aikana 
huomattavasti. Itse sain jo 2. rokotteen, ja 
täten niin parantunut tilanne huomioiden 
kuin myös rokotteen vaikutus, olen saanut 
palailla enemmän kontakteihin ihmisten 
kanssa. Lääkärin määräyksestä vielä tosin 
jonkin verran pitää niitä rajoittaa, koska 
joudun vielä uudestaan 
poskionteloleikkaukseen heinäkuun 
lopulla, ja terveenä olisi sinne asti hyvä 
päästä. Tämä kokonaisuus 
sairaslomineen vaikuttaa loppukesän kulkuun, mutta ehdin ennen sitä, jos Jumala suo, hyvin kesän 
leireille ja tehtäviin. Ja kesäloma odottaa elokuun puolella.  

Kaikki talven toiminnot ovat nyt osaltaan tauolla, niin lapset, 
nuoret kuin opiskelijatkin. Pienimuotoisia kauden lopetteluita 
on vietetty eri paikoissa. Oli hyvä päästä vielä pienillä 
porukoilla kokoontumaan ihan paikan päälle.  
 
Opiskelijatyön yksi suurimmista ilon aiheista oli Euroopan 
opiskelijatyön pääsihteerien tapaaminen netissä, pari päivää 
saimme jakaa asioita, kuunnella opetuksia ja suunnata 
tulevaan. Minulle oli ehkä koskettavin kuulla yhden Aasian 
koordinaattorin raamattuopetuksia ja kuulumisia korona-
ajalta. Heillä korona on vienyt monta opiskelijatyöntekijää 
ajasta ikuisuuteen. Ja silti Herra on heille kaiken keskelle 
antanut monta aihetta iloon ja kiitollisuuteen.   

Iloa ja kiitollisuutta on meilläkin ollut omalta osaltamme 
ilmassa, kun olemme suunnitelleet eri kokoonpanoilla kesän 
leirejä. Vieressä on Valgan rovastikunnan väkeä minun ja 
Oleniuksen Ollin kanssa, suunnittelimme keskiviikkona 
Soontagan leirin nuorten osuutta. On iso asia, jos kaikki 
kesän leirit pääsevät toteutumaan. Ensimmäinen leireistä on 
juhannusviikonloppuna Võrun rovastikunnassa, sitten 
heinäkuun alussa sekä Valgan rovastikunnan leiri 
Soontagalla sekä nuortenleiri JäPe Saaremaalla. Näissä 
riittää paljon rukousmateriaalia jokaiselle, joka jaksaa ja 
muistaa rukoilla meidän puolestamme. Kiitos jokaisesta 
huokauksesta! 

 
Soontagan leirin nuortenohjelman  

suunnittelua Elvassa 



Heinäkuun poskionteloleikkaukseni tehdään Helsingissä, ja koska olen siellä jo muutamia päiviä 
aiemmin, mahtui kalenteriin juuri sopivasti seurat Tuohirannan kesäkodin pihalla tiistaina 20.7. klo 18. 
Ehkä joku on siellä lähettyvillä, ja innostuu lähtemään seuroihin kuulemaan Viron kuulumisia, olisi 
todella mukava nähdä! 

Tämä työkausi on ollut todella repaleinen monestakin syystä, ja päädyin hakemaan jatkovuotta 
työkaudelle keskusteluani esimiehen kanssa. Sleyn hallitus teki tästä viimeisimmässä kokouksessaan 
myönteisen päätöksen, ja täten tämä työkausi kestää heinäkuun loppuun 2023. Toivon ja rukoilen, 
että tästä saisimme eteenpäin hyvän ja ehyen ajan tehdä työtä kaikkien työmuotojen ja niiden ihmisten 
parissa.  

Nyt on aika jatkaa Võrun rovastikunnan leirin valmisteluita. Leiri on tosiaan suomalaisen kalenterin 
mukaan juhannusviikonloppuna Põlvassa. Viron juhannus on aina sillä samalla paikalla kuin 
Suomessakin ennen oli, eli 24.6.  

 

"Minä jätän teille rauhan.  
Oman rauhani minä annan teille, 
en sellaista jonka maailma antaa.  
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” 
-Jeesus-  

Joh. 14:27 

 

 

Siunattua ja toivontäyteistä kesää! 

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 

 

 

 

 

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


Ps. Uusi rukouskalenteri on ilmestynyt! Sähköisesti löytyy 
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri2021_web ja paperiversion voi tilata itselleen Anna-Liisalta: 
anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. 

Yksi kesäni kohokohtia on ollut vuodesta 2007 lähtien Evankeliumijuhla. Tänä vuonna juhla 
järjestetään Turussa 2.-4.7., pääpaino on netti- ja radiolähetyksillä luonnollisesti koronan takia. 
Sivustolta https://www.evankeliumijuhla.fi/ löytyy ohjelma, ja mahdollisuudet juhlan seuraamiseen.  

Osalla paikkakunnista järjestetään Kotikenttiä, jonne kokoonnutaan rajoitusten puitteissa yhteen 
seuraamaan juhlia. Kannattaa katsoa https://www.evankeliumijuhla.fi/kotikentta/  

 

 

Kiitos- ja rukousaiheita 

• Rukoilemme Viron kansan puolesta, erityisesti lasten ja nuorten puolesta. 

• Rukoilemme kesän pian alkavien lasten- ja nuortenleirien puolesta, erityisesti Võrun 
rovastikunnan, Valgan rovastikunnan lasten- ja nuortenleirien ja nuortenleiri JäPen puolesta.  

• Kiitos jokapäiväisestä leivästä ja hyvästä Jumalan hoidosta. Pyydämme hyvää huolenpitoa 
terveydelle ja voinnille, erityisesti heinäkuun uuteen leikkaukseen ja siitä toipumiseen.  
Pyydämme myös jaksamista opintojen loppusuoralle ja hyvää palauttavaa kesälomaa. 

• Rukoilemme myös syksyyn valmistautumisen puolesta. Erityisesti pyydämme johdatusta 
uuden nuortentyöntekijän löytymiseen Paavalin seurakuntaan, Eliisen jättäessä tehtävän ja 
keskittyessä omiin opintoihin.  

• 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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