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Vuotta 2021 leimasivat monenlaiset kriisit. Tammikuussa 
nimetty uusi hallitus joutui koville luotsatessaan Viroa uusien 
korona-aaltojen, rokotuskampanjoiden sekä rokotusta  ja 
koronapassin käyttöä vastustavien kampanjoiden ristitulessa. 
Vuoden päättyessä suuriksi huolenaiheiksi olivat nousseet myös 
rajusti nousseet energiahinnat sekä itä-Euroopan kiristyvä 
turvallisuustilanne. Elokuun presidentinvaalit voitti Alar Karis. 

Kevättalven tiukat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat voimakkaasti myös kirkkojen toimintaan. 
Julkiset kokoontumiset sisätiloissa kiellettiin pariksi kuukaudeksi kokonaan. Tilanne pakotti 
seurakunnat etsimään ja kehittämään uusia toimintapoja. 
     Kansanlähetys on tukenut luterilaisen seurakunnan perustamista Tallinnan Lasnamäen 
kaupunginosaan jo seitsemän vuoden ajan - joulukuun alussa tuli täyteen seitsemän vuotta 
ensimmäisestä kokoontumisesta Kai ja Mirva Lappalaisen johdolla. Toistaiseksi toimimme vielä 
Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan osana. Vuoden suuri läpimurto ja ilonaihe oli oman virolaisen 
papin löytyminen. Kaido Petermann asetettiin 13.6. Lasnamäen työn paimeneksi Pyhän Hengen 
srk:n apupappina. Ensimmäisen ehtoollishartauden hän toimitti jo kiirastorstaina Laagnan 
yhteisöpuutarhassa. Heinäkuusta alkaen kokoonnuimme messuun kahdesti kuussa sunnuntaisin. 
Elokuussa teimme Kaidon kanssa tutustumiskäynnit suomalaisiin ystävyys- ja 
nimikkoseurakuntiimme Olariin, Joutjärvelle ja Vesilahteen. 
     Omalla vastuullani oli Lasnamäen seurakunnan toiminnan koordinointi. Kokoontumisrajoitusten 
vuoksi kellarikirkkomme, Paen seurakuntakodin ensimmäinen avoin tilaisuus pidettiin vasta 
toukokuun alussa. Siihen asti toimimme etäyhteyksin. Tein alkuun muutaman messustriimauksen ja 
videotallenteen Pyhän Hengen kirkosta. Tiistain yhteysiltoihin kokoonnuimme Teamsin 
välityksellä. Osallistuimme myös rovastikunnan rukousketjuun julkaisemalla 49 päivän ajan 
sometileillämme lyhyen videon, jossa luimme seurakuntalaisten kanssa rovastikunnan pappien 
kirjoittamat rukoukset. Syyskaudella saimme kokoontua normaalisti (maskein ja turvavälein). 
     Palmusunnuntain videotervehdyksestä sai alkunsa kaksi nukkevideosarjaa. Lähettikolleega Liisa 
Rossin (Sley) avulla kuvasimme Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnan keppinukkien kanssa 
”Hiljaisen viikon trilogian” sekä jatko-osan ”Seuraa minua”. Loppuvuodesta toteutimme samalla 
formaatilla kuusiosaisen jouluevankeliumisarjan ”Jouluihme Lasnamäellä 2021”. 
     Diakoniatyö on jatkunut mm. ruokapankin ruoka-avun välittämisenä viikottain. Lapsi- ja 
nuorisotyötä emme toistaiseksi ole kyenneet järjestämään. Syksyllä aloitimme uutena työmuotona 
kerran kuukaudessa askartelusunnuntait (Loomepühapäev). Adventin aikaan järjestimme 
kaupunginosan kanssa kuusi adventtitapahtumaa eri puolilla Lasnamäkeä. Iloitsemme hyvästä 
yhteistyöstä Lasnamäen kaupunginosahallituksen kanssa. 

Edellä mainitut nukkevideot palvelivat myös toista työaluettani, valtakunnallista 
kehitysvammaistyötä, jossa niinikään tuli turvautua etätyön keinoihin. Valmistimme 
kehitysvammatyön koordinaattorin, Tiina Oolin kanssa kuusi kirkkotuntivideota. Kesällä ja 
syyskaudella oli mahdollisuus kokoontua ulkotiloissa ja loppuvuodesta myös sisällä. Marraskuussa 
pidettiin kahden viimeisen rippikouluryhmän jatkoripari. 

Minulle henkilökohtaisesti vuoden merkkipaaluiksi jäävät kaksi yllättävää ajoitusta: äidin 
saattohoito lokakuussa ja asunnon vaihto joulukuussa. 

Jakelu: SEKL, lähettävät seurakunnat (Sammonlahti, Luumäki, Hamina, Sipoon suomalainen, 
Hyvinkää, Olari, Maaria ja Ruokolahti), lähettävät kansanlähetyspiirit (Etelä-Saimaa, Kymenlaakso, 
Varsinais-Suomi, Uusimaa, Helsinki)


