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Syksyn tuoksuinen tervehdys Tallinnasta!
Hei! Toivottavasti syksysi on alkanut hyvin. Minä alan aina iltojen pimetessä tavoitella talviunen
kaltaista tilaa, mutta sitten pimeyteen ja viilentyviin säihin alkaa tavallaan sopeutua. Nyt on
sopeutumisvaihe menossa. Sitä helpottaa kaunis ruska. En väsy ikinä ihailemaan syksyn kirkkaissa
väreissä loistavia puita ja pensaita!
Viime kirjeen päätin kesäisiin leirien odotuksen tunnelmiin. Sakun seurakunnan lastenleiri oli
pitkästä aikaa melko helppo leiri. Vauhtia ja toimintaa riitti, mutta ylimääräistä draamaa tai
dominoivaa ylivilkkauttakaan ei ollut liikaa.
Sain myös leirillä kokea ihmeen, jonka haluan
kanssanne jakaa. Lauantaina meillä oli
pienryhmän oma aika, ja tarkoitus oli puhua
rukouksesta ja kirjoittaa omia rukouksia, joista
koottiin leirin päätösjumalanpalveluksen
esirukous. Minun ryhmässäni oleva tyttö, joka
oli varmaan kuudetta kertaa leirillämme, sanoi
”Titta, lähdetään saliin lukemaan Raamattua!”
Lähdimme saliin ja kysyin että mitä luetaan.
”Luetaan se, jota eilen katsottiin!” Olimme
katsoneet piirretyn elokuvan Danielista
leijonien luolassa. No mikä ettei, otimme
hyllystä Raamatut ja luimme vuorotellen, jae jakeelta koko luvun. Sitten juttelimme siitä. Sen
jälkeen kirjoitimme rukoukset ja sovittiin, että iltapäivän ryhmäajalla luetaan aamuinen kertomus
kahdesta rakentajasta. Niin sitten tehtiin. Kun se kertomus oli luettu, keskustelimme hetken
Jeesuksesta, koska lapsilla oli kysymyksiä. Sitten tuli toive, että luetaan lisää. Sanoin että
voidaanhan me lukea siitä, miten Jumala rakensi maailman (leirin aiheena oli pienet rakentajat).
Niin jokainen luki itsekseen Raamatun ensimmäisen luvun. Välillä oikein katselin ympärilleni,
ihmettelin ja kiitin tästä ihmeestä. Jälkeen päin eräs poika sanoi: ”En ole ikinä tiennyt, että
Raamattua on näin kiva lukea.” Aika moni tuli pyytämään lasten Raamattua iltalukemisiksi, ja osa
halusi viedä Raamatun kotiinkin. Kaikki, jotka halusivat Raamatun, sen myös saivat. Se ilo ja into,
mikä lapsissa oli, on kantanut minua paljon.
Myös Raamattu- ja lähetyskurssin tapaaminen oli aivan ihana leiri. Lauantaina meitä oli koolla 35,
muina päivinä parikymmentä. Vaikka kurssilla puhumme siitä, että jokainen kristitty on
lähetystyöntekijä siellä, missä asuu ja liikkuu, päätimme tällä kertaa keskittyä lähetystyöhön
ulkomailla. Lauantaina Kadre haastatteli niitä entisiä kurssilaisia, joilla on jo olemassa kokemus
lähetystyöntekijänä olemisesta, joko lyhyen projektin tai vuoden mittaisen harjoittelun kautta
toisessa maassa. Oli valtavan kiinnostavaa ja innostavaa kuulla nuorten ajatuksia ja kokemuksia.
Eräs nuori nainen kertoi myös uusista lähtösuunnitelmista lähetystyöhön.
Lauantaina iltapäivällä otimme tuntumaa lähetykseen lähetysrastien kautta. Minun pisteessäni oltiin
Kiinan maaseudulla ja opeteltiin pätkä Johanneksen evankeliumia ulkoa, koska lainaksi saadut
Raamatut piti palauttaa heti viikonlopun jälkeen. Sunnuntaina kerroin ennen toista maailmansotaa
Virosta lähteneistä lähetystyöntekijöistä. Tiesitkö, että ensimmäinen lähetystyöntekijä lähti Virosta
Sierra Leoneen jo vuonna 1806? Oli valtavan kiehtovaa tutustua entisten aikojen
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lähetystyöntekijöiden elämään ja työhön, se antaa omaan työhön ja tähän aikakauteen vähän
uudenlaista perspektiiviä…
Tapaamisessa annoin
kurssivastaavan ”ohjat”
Kadrelle ja siunasimme
hänet työhön. Nuoret
halusivat siunata
minutkin, mitä sitten
tulevaisuus tuokin
tullessaan. On ilo kasvaa
ja tehdä töitä näiden
ihmisten kanssa!

Sitten alkoi koulu, ja sen myötä muuttui koko elämisen rytmi. Sakussa aloitimme lastenkirkot heti
syyskuun alussa. Suurin osa seurakunnista aloittaa pyhäkoulut joko mikkelinpäivänä tai
elonkorjuupyhänä. Ennen suurta kauden alkua pidimme Triinun kanssa lapsityöntekijöille
starttipäivän Tartossa. Puhuimme pyhäkoulutunnin rakenteesta, tunnin tavoitteista ja valmistelusta
muutenkin. Mukana oli paljon minulle uusia lapsityöntekijöitä, iloitsin siitä.

Syyskuussa oli myös minulle rakkaaksi käyneen Nabalan
veljesseurakunnan rukoushuoneen 93. vuosipäivä. Ennen
vuosipäivää olikin paljon tekemistä, koska kesällä
rukoushuoneen pihaan rakennettiin uusi kuuri ja
kuivakäymälä, ja tavaroiden sekä polttopuiden siirtämistä
ja siivoamista oli aika lailla. Lisäksi havaitsimme
rukoushuoneen suuressa salissa ikävän yllätyksen:
Lahottajasieni oli syönyt lattiapalkkeja niin, että keskellä
lattiaa ei ollut enää turvallista liikkua. Nyt lattiassa on
aukko ja ennen seuraavaa vuosipäivää täytyy koko lattia
rakentaa uudestaan. Helpotus on kuitenkin se, että
tuholainen ei ole lattiasieni, kuten aluksi pelkäsimme.
Kiitos Jumalalle!

Tämän kuvan otin siivouspäivän iltana. Alttarin edessä on
varoitusnauha, mutta risti loistaa kirkkaana….
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Syyskuun 18. päivä oli taas Sakun
uuden kirkon rakentamisessa tärkeä
hetki: Pidimme harjakaisia ja
arkkipiispa Urmas Viilma siunasi
kirkon ristin. Sitten risti nostettiin
torniin. Vaikuttava hetki oli, kun
ristiä oltiin nostamassa ylös ja
samalla hetkellä pienen sadekuuron
jälkeen ristin taakse taivaalle
ilmestyi sateenkaari. Mutta itku
pääsi vasta sitten, kun kotiin
lähtiessä katsoin kirkkoa kauempaa
bussipysäkiltä ja näin ristin
piirtyvän taivasta vasten. Unelma
Sakun kirkosta alkaa vaikuttaa jo
todelliselta! Suunnitelma on tällä
hetkellä se, että joulukuussa ovat
seinät valmiina,
ikkunat paikallaan ja katto pään päällä. Sisätöihin meillä ei ole vielä raha koossa, mutta vähä
vähältä sitä kertyy. Tämän viikon lopussa meillä on syyskirpputori kirkon rakentamisen tueksi.
Nuorten Raamattu- ja lähetyskurssin yhdeksäs vuosi käynnistyi viime viikonloppuna. Tällä hetkellä
tilanne on sellainen, että meillä on viisi kurssilaista. Se on ilmiselvästi liian vähän – vaikkakin
ensimmäinen viikonloppu sujuikin todella hyvin. Meillä on nyt kuukausi aikaa löytää vähintään
viisi kurssilaista lisää, jotta meillä olisi oikeasti koossa ryhmä. Olemme luottavaisia, että Taivaan
Isä lähettää meille kurssilaiset – ja jos ei lähetä, niin sitten elämme sen tilanteen kanssa. Monia
olemme kutsuneet ja kutsumme vieläkin – lokakuun lopussa nähdään, mikä on lopputulos. Meillä
onkin nyt paljon muutoksia, kun valitsimme kurssipaikaksi Kosen pappilan ja tiimissäkin on uusi
kokoonpano. Minä olen nyt pelkkä tiimin jäsen ja kurssin vastaavana toimii Kadre. Tähän asti
yhteistyömme on sujunut mukavasti. Varmasti meillä molemmilla on vielä paljon oppimista ja
totuttelemista uuteen rooliin, mutta olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta olla vielä mukana
Raamattu- ja lähetyskurssilla uudessa roolissa. Työ jatkuu!
Tämän kuvan nimi on
”Apua, painovoima
katosi!”
Raamattukurssin
ryhmätehtävää
tekemässä tiimin
kanssa. Vasemmalta
Tene, Titta, Madis ja
Kadre. Kuvan otti
tiimin uusin jäsen
Mattias.
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Paljon on aihetta kiitokseen – ja niin paljon on ympärillämme myös hätää. Ei unohdeta toisiamme ja
ihmisiä ympärillämme. Kiitos, että olet!
Sinua siunaten
Titta

Rukousaiheita:
•
•

•

•

•
•
•

Seurakuntien lapsi- ja
nuorisotyön tekijät
Että evankeliumi tavoittaisi
lapset ja nuoret sekä Virossa että
Suomessa
Sakun kirkon rakentaminen, ja
että kirkko saisi olla siunaukseksi
kaikille Sakun kuntalaisille
Nuorten Raamattu- ja
lähetyskurssin kurssilaiset, sekä
olemassa olevat että uudet
Kurssivastaava Kadre ja koko
tiimi
Kaikki läheisensä menettäneet
Kaikki sairauden, yksinäisyyden ja
masennuksen kanssa taistelevat

Sakun kirkko – ja risti. Yksi ilonaihe on sekin, että kirkon etelän puoleinen katto on aurinkopaneelia. Siitä
kirkkomme saa käyttösähkönsä – ja laskelmien mukaan sähköä pitäisi riittää vielä myytäväksikin.

Titta Hämäläinen
Työskentelen Viron luterilaisen kirkon Lapsi- ja
nuorisotyön yhdistyksen palveluksessa. Tärkein
tehtäväni on raamattukoulutuksen ja Raamatun
tuntemisen edistäminen seurakuntien
vapaaehtoisten, erityisesti nuorten aikuisten
parissa sekä heidän rohkaisemisensa
hengelliseen työhön.
Yhteystiedot: Rähni 11-11, 11311 TALLINNA,
Viro / titta.hamalainen@eelk.ee

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

