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Juuri nyt tuntuu erityisen hyvältä työskennellä
Lähetyskeskuksessa joustavilla työajoilla, sillä viime
kesän lopulla perheeseemme syntyi lapsi, jonka kanssa
haluan viettää riittävästi aikaa. Työn ohessa teen myös
musiikkia, ja tuntuu, että 8-kuukautinen Abigail on
myös jo kiinnostunut kitaransoitosta.
Tammikuussa järjestettiin Nelijärvellä papiston
konferenssi
Koronan vuoksi tuo jokavuotinen tapahtuma
järjestettiin Zoomissa, mutta nyt oli taas mahdollista
kokoontua.
Konferenssissa Viron evankelisluterilaisen kirkon
papisto kokoontuu yhteen. Puheenvuoron käyttivät myös Lähetyskeskuksen työntekijät, ja
edellisvuosien tapaan kasasimme sinne myös Lähetyskeskuksen myyntipöydän, josta sai ostaa
kristillistä kirjallisuutta, postikortteja, Raamattu kannesta kanteen -muistitikkuja ja musiikkia.
Maaliskuussa oli Lähetyskeskuksen työntekijöiden visiopäivä Viimsissä ja lähettienpäivä
Lasnamäen Markuksen seurakunnassa
Mahdollisuuksien mukaan yritämme järjestää omille työntekijöillemme kerran vuodessa
koulutuspäivän. Minä pyydän tarjoukset majoituksesta ja ruokailusta. Etsin kouluttajat ja
suunnittelen ohjelman. Koko tapahtuman järjestäminen on siis minun vastuullani ja teen sen
mielelläni työntekijöidemme hyväksi.
Visiopäivänä lähdemme kahdeksi päiväksi johonkin, missä voimme keskustella visiostamme
ja jakaa ideoita, minkä lisäksi kutsumme kouluttajan. Tällä kertaa pidimme visiopäivän Viimsi
Spa -kylpylässä, ja kouluttajia oli kaks.
Ensimmäinen koulutus oli ”Minun persoonani”, jonka veti koulutuskoordinaattorimme Liisa
Rossi. Jokainen työntekijä sai analysoida omaa persoonatyyppiään. Tietenkin tyypit olivat
stereotypiat, sillä jokainen on tavallisesti useamman tyypin yhdistelmä. Silti koulutus antaa
mahdollisuuden paremmin ymmärtää toisiaan ja parantaa työyhteisöä.
Toinen kouluttaja oli Janek Mäggi, joka puhui viestinnästä. Hän on tunnettu kolumnisti ja
viestintäyrityksen johtaja, mutta myös luterilaisen kirkon jäsen, joka johtaa kirkkojen
remontointia tukevaa säätiötä. Hänen neuvonsa pääsivät käyttöön heti seuraavalla viikolla, kun
Eesti Kirik-lehti tilasi Lähetyskeskukselta artikkelin.

Lähettienpäivään kokoonnuimme Virossa työskentelevien suomalaisten ja norjalaisten
lähettien kanssa. Saimme vieraaksi arkkipiispa Urmas Viilman, joka puhui lähettien roolista
Virossa. Päivästä tehtiin tiivistelmä ja radio-ohjelma kristilliseen Pereradioon.

Huhtikuussa oli nimikkoseurakuntien päivä
Tällaisia Virosta muualle lähteneitä
lähettejä tukevia nimikkoseurakuntia
on Virossa tällä hetkellä 11. Uusia on
liittynyt mukaan vuosittain, ja
näemme Lähetyskeskuksessa vaivaa
jakaaksemme tästä mahdollisuudesta
tietoa seurakunnille. Työtä koordinoi
Sirli Kaera.
Nimikkoseurakuntien
päivässä
lähettimme Helene ja Joona Toivanen
sekä Liliann Keskinen kertoivat
työstään ja kuulumistaan. Näissä
tilaisuuksissa
seurakuntien
vapaaehtoiset lähetyssihteerit saavat
suoran kontaktin lähetteihin ja voivat
kysyä
kysymyksiä
ja
jakaa
kokemuksia.
Pienryhmätyön konferenssi
Joka vuosi olemme järjestäneet konferenssin rohkaisemaan seurakuntalaisia aktiivisesti
pitämään pienryhmiä seurakunnissa. Annamme neuvoja myös ryhmän perustamiseen niille,
jotka haluaisivat aloittaa tällaista työtä. Tänä vuonna Liisa Rossi sai hyvän idean tehdä pieni
sketsi/näytelmä pienryhmäkokoontumisesta: mikä voi mennä pieleen, mitä pitäisi varoa. Sillä
useinhan on niin, että pienryhmässä osa osallistujista on (liiankin) aktiivisia ja osa passiivisia.
Etsimme yhdessä ratkaisuja, miten saada passiivisetkin osallistujat avautumaan ja puhumaan
sekä miten pitää keskustelua oikeilla urilla.

Vielä – huhtikuussa
meillä kävi kylässä
ELY:n
delegaatio
hyvän suklaan ja
kahvin kera.
Juttelimme
yhteistyöasioista.

Mustamäen Kirkkopäivien kokoukset
Kerran kuussa olemme pitäneet Mustamäen Maria Magdaleenan kirkossa kokouksia
valmistellaksemme Mustamäen Kirkkopäiviä, jotka järjestetään kesäkuussa. On ilo, että
kaupunginosahallituksen kanssa on syntynyt läheisempi yhteys ja yhteistyö kirkon
rakentamisen ja seurakunnan kasvun suhteessa. Toivomme, että kaikki sujuu hyvin. Varmasti
rukoukset tulevat edelleen tarpeeseen.
Mukavaa toukokuun jatkoa!
Samuel M. Reinaru

