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Näin teidän tulisi sanoa: ”Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä.” Jaak.4:15
Hyvät nimikkoseurakunnat, ystävät ja työn tukijat!
Viime vuoden joulu oli vielä kiireistä aikaa. Vaikka oli koronatilanne, niin kirkot saivat olla auki, varotoimet
huomioiden. Ihmiset olivatkin ottaneet varoitukset tosissaan ja kaikkiin joulun tilaisuuksiin olisi mahtunut
hyvin lisää. Itselläni oli joulunaattona 3 jumalanpalvelusta ja koko joulun aikana 12 (4. adv-loppiainen).
On toimintakertomusten aika
Tavallisesti teemme tammikuussa toimintakertomukset ja lähetämme sitten konsistoriin (=kirkkohallitus).
Nyt annettiin lisäaikaa helmikuun loppuun, koska toimintakertomukset olivat täysin uusiutuneet. Se teetti
lisätöitä ja kun tammikuun alussa sain vielä kolmannen (!) seurakunnan hoitooni (Piirsalun seurakunta),
jouduin tekemään myös sen toimintakertomuksen, vaikka aloitin vasta tämän vuoden alussa. Tammikuussa
alkoi myös rippikoulu Kullamaalla, johon tuli 5 nuorta.
Viron itsenäisyyspäivä 24.2.
Kokoonnuimme Kullamaalla vapaussodan muistomerkin juureen, jossa laskimme seppeleet ja kynttilät
yhdessä kunnan, vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön (Kaitseliit) ja naisten kodinturvajoukkojen
edustajien kanssa. Minä ja kunnanjohtaja pidimme puheet ja samalla jaettiin kunnan kiitoskirjoja
ansioituneille kuntalaisille.
On seurakuntavaalien aika
Ehdimme pitää kahdessa seurakunnassa seurakuntavaalit ennen kuin Viro meni kiinni. Onneksi on annettu
lisäaikaa niiden läpiviemiseen. Vaalit piti olla järjestetty huhtikuun loppuun mennessä, mutta aikaa on nyt
jatkettu kuukaudella. Ainoastaan Piirsalun seurakunnassa emme ole vielä järjestäneet vaalia. Tarkoitus on
toteuttaa äänestys 18. huhtikuuta, jos rajoitukset sen sallivat.
Korona-aika
Tänään kuulin, että korona tilanne Virossa on Euroopan huonoin. Tsekki oli pitkään ykkönen, mutta nyt
Virossa tilanne on kaikkein huonoin. Toivottavasti viime viikolla alkanut Viron sulku auttaa.
Ikävintä tässä on, että ei saa pitää avoimia tilaisuuksia eli rippikoulua, jumalanpalvelusta jne. Rippikoulut
pitää olla joko Skypen tai zoomin kautta. Toivottavasti jo toukokuussa helpottaa.
Helmikuussa vietin synttäreitä ja vanha lähetti tuli yllätettyä. Aamulla sain puhelun, että minulle on lähetys.
Saimme sovittua, että lähetyksen tuoja tulee n. 30 min kuluttua ja pian hän tuli. Kädessään hänellä oli suuri
kukkakimppu ja paketti. Alkuun mietin, kun se lähetys oli Interflorasta, että olenko saanut paketin
Suomesta, Ruotsista vai Saksasta ja sitten huomasin siellä myös kirjeen. Avasin sen ja siellä lopussa luki:

”Sinun Kullamaan seurakuntasi.” Olin otettu. Olin jo saanut lahjan sunnuntaina kirkossa enkä osannut
odottaa mitään lisää.
Myös toiset seurakunnat muistivat minua. Piirsalusta sain lämpimät sukat. Kylmillä ilmoilla on olleet
tarpeelliset! Mihkli antoi kukkien lisäksi ”hemmottelukortin” kylpylään. Käytän sen sitten, kun tämä
sulkutila loppuu.
Nyt valmistelemme elokuun Länsi-Viron missio-tapahtumaa ja siihen liittyviä tilaisuuksia.
Loppuun myös hieno uutinen: Saimme kahteen seurakuntaan Mihkliin ja Piirsaluun projektin kautta
avustusta ja tarkoitus on vuonna 2023 saada molempien seurakuntien seurakuntatalon katot kuntoon.
Rukousaiheita
-

koronatilanne hyvin huolestuttava
Paranemista koronaan sairastuneille, varjelusta altistuneille ja jaksamista tautirajoitusten kanssa
sekä epidemian pikaista loppumista
terveyttä ja viisautta tehtävien hoitamiseen
kevään tilaisuudet

Taivaan Isän Armohoitoon
Kari - Viron lähettinne
Voit tukea työtäni rukouksin ja kätten töin. Myös taloudellinen tuki on tärkeää. Evankelinen lähetysyhdistys
– ELY ry:n tilinumero, jonne tuen voi maksaa on FI28 5114 0220 0343 69 ja viestiksi Kari Tynkkynen,
merkitse viestiin myös oma kotiseurakuntasi, kiitos.

Synttärit Mihklissä

