
 YSTÄVÄKIRJE 5-6.2022 

 

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. Uusi kirkkovuosi on alkamassa ja joulun valmistelut ja kiireet. 

Vieraita ja vierailuja 

Syksyn aikana olen jatkanut töitä käyden kotikäyntejä ja sielunhoitajana vanhainkodissa. 

Nimikkoseurakunnasta Muuramesta kävi ystäviä vierailulla tutustuen vanhainkotiin ja tuoden 

humanitääristä apua sinne. Kävimme myös seurakunnissa, joissa työskentelen eli Kullamaalla, Mihklissä ja 

Piirsalussa. Oli kiva saada vieraita ja nähdä tuttuja. 

Itse vierailin Malmilla eli Puistolan kirkon Valon messussa, jossa pidin puheen ja avustin ehtoollisessa. Sain 

kohdata myös paikallista nuorisoa, joka kiinnostui meistä, kun odotimme yhdessä Erelöiden kanssa kirkon 

ovien avaamista. Nuoret kyselivät uskonko Jumalaan, johon vastasin myöntävästi. Nuoret kertoivat, 

etteivät he usko. Kerroin heille, että työskentelen maassa, jossa on monia, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. 

Sanoin pojille, että uskon, että jos olette tippuvassa lentokoneessa, niin silloin ei löydy yhtään ateistia 

paikalta. Kaikki rukoilevat! Sain tehdä lähetystyötä myös kirkon pihalla. 

Syksyllä kävi myös Kullamaan ystävyysseurakunnasta Raahesta nuoria kylässä, jotka toivat 

laulutervehdyksen vanhainkotiin. Vanhukset tykkäsivät tästä ja toivoivat lisää vierailijoita. 

Syksyllä vietettiin myös Läänerannan kunnan 5-vuotisjuhlia, johon sain kutsun. Edellisellä kerralla menin 

vahingossa vasta päivää myöhemmin juhliakseni itsenäisyysjuhlaa heidän kanssaan. Nyt menin oikeaan 

aikaan Varblaan. Sain yllättäen myös huomionosoituksen ja kiitoksen. Tästä en tiennyt etukäteen. Kiva 

yllätys. 

Myös Mihklin seurakuntalaisten kanssa kävimme vastavierailulla meidän esirukousseurakunnassa 

Vändrassa, jossa meitä pidettiin kuin piispaa pappilassa. Nyt onkin tarkoitus mennä yhdessä piispan kanssa 

(lue piispan autokuskina) juhlimaan seurakunnan syntymäpäivää uudestaan ja sieltä yhdessä yhteiseen 

ystävyysseurakuntaan Turkuun. 

Ely ry kirkon 8. virallinen lähetysjärjestö 

Suomen kirkon kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti 11.11.2022 Ely ryn kirkon kahdeksanneksi 
lähetysjärjestöksi. Itse juhlistin sitä kirkkokahveilla yhdessä kakkupalan kanssa (taisi tosin olla useampikin). 
Olihan historiallinen päätös, joten siksi voi sitä juhlia useammallakin kakkupalalla. Tosin diabeteslääkärini 
on toista mieltä. 
 

  



Scripta Annalia 2022 

Joka vuotinen rovastikunnan vuosilehti on saatu jälleen tehtyä ja sitä jaetaan seurakuntalaisille. Mihklissä 

se lähetetään yhdessä adventti- ja joulutervehdyksen kera jokaiselle seurakuntalaiselle postin kautta. Sen 

välissä on myös adventin ja joulunajan tapahtumat, joten ihmiset saavat tietää milloin joulukirkko on. 

Avain katkesi ulko-oveen 

Onnettomuudet eivät tule kello kaulassa. Sain sen juuri kokea. Avaimeni juuttui ulko-oveen. Ystävälliset 

ihmiset yrittivät auttaa, mutta avain katkesi, joten odotin ulkona 6 tuntia ennen kuin sain vuokranantajalta 

uuden avaimen. Onneksi ei ollut työpäivä! Nyt otan varmuudeksi myös auton avaimet mukaan, että pääsen 

sisälle vaikka seurakuntataloon, jos kotiin ei pääse! 

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

Kaikille hyvää adventin ja joulun odotusta toivottaen 

Rukousaiheita 

- koronatilanne huolestuttaa 

- paranemista koronaan sairastuneille, varjelusta altistuneille ja jaksamista tautirajoitusten kanssa 

sekä epidemian pikaista loppumista 

- terveyttä ja viisautta tehtävien hoitamiseen 

- Ukrainan sota 

- joulun 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. 


