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Minä huudan Jumalaa, ja hän pelastaa minut. Ps 55:17 

Hyvät nimikkoseurakunnat, ystävät ja työni tukijat! 

Viime kirjeestä onkin kulunut aikaa melkein puoli vuotta. Paljon on ehtinyt tapahtua ja paljon olen 

kohdannut uusia ihmisiä. Olen myös saanut uuden nimikkoseurakunnan; Naantalin, tervetuloa mukaan 

lukemaan kuulumisia täältä Virosta, lähinnä länsi-Viron seurakunnista, missä toimin kirkkoherrana. 

G. Maarandin 110-vuotisjuhla Mihklissä 

Kesäkuun toisena sunnuntaina juhlimme entisen lääninrovastin Gustav Maarandin 110 v. syntymäpäivää 

hautausmaajuhlien yhteydessä. Seurakunta lahjoitti nimikkopenkin, jonka piispa Tiit Salumäe siunasi 

käyttöön. Pärnusta oli mukana Endla-kuoro, he pitivät kirkossa myöhemmin konsertin. Penkki sijoitettiin 

kirkon läheisyyteen, josta voi katsella sekä pappilan piha-aluetta että kirkkoa. Se on hiukan puiden varjossa. 

Kesäloman pidin heinäkuussa ja elokuussa jälleen töissä 

Hyvä on pohtia, miksi Virossa tehdään lähetystyötä: Helsingin Sanomat (13.8.) viittasi tutkimukseen, jonka 
mukaan eurooppalaisista vain 36 % sanoo uskovansa korkeampaan voimaan (vrt. USA:ssa 81 %). Virossa 
prosentti on myös pieni. Noin 30 % virolaisista vastasi kyselyssä uskovansa Jeesuksen sovituskuolemaan ja 
ylösnousemukseen. Prosentin näinkin korkeana pitää todennäköisesti suuri venäläisväestö, vironkielisissä 
luku on pieni. Siksi täällä Virossa tehdään lähetystyötä, että virolaiset voisivat löytää kestävän toivon 
elämälleen. 

Suomalais-ugrilainen pappeinkokous Turussa 10.-13.8. 

Sain osallistua Viron kirkon edustajien kanssa pappeinkokoukseen Turussa, jossa aiheena oli kristillinen 

kasvatus. Aihe oli kiinnostava ja luennot oli hyvin valmisteltuja. Samalla kävin vierailulla 

nimikkoseurakunnassa. Valitettavasti sain myös positiivisen tuloksen Covid-19 testistä. Onneksi olin saanut 

rokotukset ja sairaus oli lievä, kuin olisi ollut flunssa. 

Syksy – toiminnan aikaa 

Täällä Virossakin on kesällä tiekirkkoja, kirkot olivat avoinna ihmisille ja kävijöitä oli runsaasti. Samoin tänä 

kesänä oli jälleen monia konsertteja, joihin osallistui paljon kuulijoita. Konserttien alussa oli hartaus ja 

konsertit päättyivät Herran siunaukseen. Syksyn toiminnat jatkuvat ja työni jatkuu myös vanhainkodissa, 

missä toimin sielunhoitajana. Samoin edessä on vierailuja nimikkoseurakuntiin. 

Kiitokset monista korteista joita olen saanut, ne ovat piristäneet lähetin arkea. On aina kiva saada postia!!! 

Syksyn myötä Kullamaalla Ukrainan pakolaiset ovat löytäneet tien myös jumalanpalveluksiin mikä on 

kiitoksen aihe. 

 

 



Rukousaiheita  

- koronatilanne huolestuttaa 

- paranemista koronaan sairastuneille, varjelusta altistuneille ja jaksamista tautirajoitusten kanssa 

sekä epidemian pikaista loppumista 

- terveyttä ja viisautta tehtävien hoitamiseen 

- Ukrainan sota 

- syksyn tilaisuudet 

- syksyn remonttityöt seurakunnissa 

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. 

 

 

 

G. Maarandi nimikkopenkki –tilaisuus Mihklissä. 


