
 

 

 

 

YSTÄVÄKIRJE 3-4.2021 

 

Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ps 103:2 

 

Hyvät nimikkoseurakunnat, ystävät ja työn tukijat! 

Viime kirjeestä onkin kulunut aikaa jo puoli vuotta. Kevään ai-

kana minä olin 9 kertaa koronatestissä, joista onneksi sain aina 

negatiivisen tuloksen, mutta nyt olen saanut koronapassin. 

Pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikeuttaneet seura-

kuntalaisten elämää. Kirkot eivät saaneet olla auki, ja joka pai-

kassa piti muistaa varotoimet: maskin käyttö ja käsien desinfi-

ointi. Ihmiset ottivatkin varoitukset tosissaan ja jumalanpalve-

luksiin osallistui vain vähän ihmisiä. Rippikoulua pidin zoomin 

kautta, mutta nuoret halusivat kokoontua. Vasta toukokuun 

alussa saimme jälleen vapaasti kokoontua. Pidin kolmessa seu-

rakunnassa jumalanpalvelukset ja lisäksi Mihklissä kokoonnuimme kerran kuukaudessa raamattupiiriin. 

Toukokuussa aloitin sielunhoitajana paikallisessa vanhainkodissa. Vanhainkodissa asuu yli 100 ihmistä ja 

käyn kaksi kertaa viikossa heidän luonaan, kuuntelen ja keskustelen heidän kanssaan. 

Helluntaina kastoin yhden nuoren ja konfirmoin kaksi nuorta Mihklin seurakunnassa. Toivottavasti nämä 

nuoret löytävät tien seurakuntaan ja seurakunnalla on myös tarjottavana muuta kuin jumalanpalvelus. 

Kesällä oli seurakuntien hautausmaajuhlia, kaikkiaan 4. Kesällä kisailin kalenterin kanssa, kumpi ennättää 

enemmän, kalenteri voitti. Herkästi lupasin nimikkoseurakunnille, että kerron Skypen kautta mielelläni rip-

pikoululaisille lähetystyöstä. Samalla en ollut katsonut kalenteria, johon oli jo merkitty 2 jumalanpalvelusta 

ja hautajaiset. Vieläkin pahoittelen Muuramen riparilaisten puolesta. Mielelläni olisin kertonut lähetys-

työstä tämän päivän maailmassa! Ehkä saan uuden mahdollisuuden myöhemmin? 

Kullamaalla on tänä kesänä ollut kaikkiaan 9 kirkkokonserttia ja Mihklissä 1. Myös osallistujia on ollut yllät-

tävän paljon. Kullamaalla on tavallisesti 1-2 kirkkokonserttia kesällä. Olen iloinnut yhteistyöstä paikallisen 

kulttuurikeskuksen johtajan kanssa, joka on myös seurakunnan jäsen. Konsertit ovat olleet todella tasok-

kaita ja ohjelma sopinut kirkkoon. 

Heinäkuussa sain kastaa Kullamaalla 3 aikuista ja lapsen ja konfirmoida 5 nuorta. (Ks. yläkuva) Kullamaalla 

ei ole tullut rippikouluun pariin vuoteen yhtään nuorta ja nyt minulla on vielä 2 muuta rippikoulua menossa. 

Toisessa 3 nuorta ja yksi aikuisrippikoulu. 

Elokuun puolessa välissä pidimme missiota ”Rõõm Vabadusest” eli ilo vapaudesta täällä länsi-Virossa. Kulla-

maalla oli melkein joka päivä joku tilaisuus ja Mihklissä 3 tilaisuutta ja Piirsalussa 2. Viron uudelleen it-



senäistymispäivänä 20. elokuuta teimme kolmen seurakunnan yhteisen ekumeenisen päiväretkenTallin-

naan. Ensiksi tutustuimme ortodoksiseen seurakuntaan, sitten luterilaiseen (Viimsin srk), sitten katoliseen 

luostariin (Birgittalais) ja lopuksi metodistiseurakuntaan. Toivon, että se avasi monien silmiä. 

Kiitos, että olette rukoilleet seurakunnissa missio-tilaisuuksien puolesta. Onnistuimme tavoittamaan paljon 

ihmisiä ja ihmiset saivat tukea ja rohkaisua, miten elää kristittynä maailmassa. 

Syksyn suunnitelmat menivät uusiksi! Uudet kokoontumisrajoitukset rajoittavat normaalia toimintaamme. 

Onneksi jumalanpalvelukset ja toimitukset voidaan pitää ja ehkä myös konsertit. Mihklissä myös jatkuvat 

kerran kuukaudessa pidettävät raamattutunnit. Keväällä koronarajoitusten aikana raamattupiiriin osallistui 

10 ihmistä. Osallistumisprosentti oli korkea, onhan kyse pienestä maalaisseurakunnasta. 

Tällä hetkellä en uskalla aloittaa mitään uutta, koska en tiedä, milloin saamme taas vapaasti kokoontua. Pe-

rustyöni jatkuu eli toimitan jumalanpalvelukset, pidän raamattupiirit ja opetan rippikoulussa. Ja lisäksi tie-

tysti hoidan kaikki toimitukset. Ensi vuonna juhlimme Mihklissä entisen ja edesmenneen lääninrovasti Gus-

tav Maarannan 110-vuotisjuhlia. Vuonna 2023 pitäisi Piirsalun ja Mihklin seurakuntien pappila ja seurakun-

tatalon katto saada korjattua. 

Loppuun vielä yksi hyvä uutinen. Kullamaan kirkko saa lahjoituksena 1. adventtina uuden käytävä maton. 

Siitä tarkemmin ensi kirjeessä. 

Syksyllä lokakuun 10. päivä saarnaan Kokkolan kirkossa ja on lähetystilaisuus ja illalla on lähetystilaisuus 

Lohtajalla. Seuraavana päivänä olen vielä Lapualla, jos vain koronatilanne sallii. Ilolla odotan näitä tapaami-

sia ystävien kanssa. 

Rukousaiheita 

- koronatilanne huolestuttaa – maskipakko jälleen ja kokoontumisrajoitukset alkaen 24.8. 

- terveyttä ja viisautta tehtävien hoitamiseen 

- syksyn tilaisuudet ja vierailut Suomeen 

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, mer-

kitse viestiin myös oma kotiseurakuntasi, kiitos. 

 

 

 

 

Konfirmaatio Mihklissä 

 


