Pääsiäisaamun tervehdys Sinulle! Pilviverho alkaa
juuri repeillä ja äsken satanut lumi hohtaa puhtaan
valkoisena. Se tuo mieleeni Lasse Heikkilän laulun
Suomalaisesta messusta:
Niin kuin on hanki valkoinen
kirkkaimman auringon alla
puhdistuu tunto ihmisen
armolle antautumalla.
Jokainen muisto kunniaton
pois kirjoista taivahan pyyhitty on,
kun kaikki synnit on anteeksi annettu
Jeesuksen ristin tähden!
Voisiko hienompaa muistutusta olla tänään,
kristikunnan riemun päivänä, jolloin ympäri maailmaa
julistetaan ilosanomaa: Kristus on noussut kuolleista!
Tuomion rististä on tullut voiton ja toivon merkki!
Virossa on pääsiäispyhillä monta nimeä:
ülestõusmispühad, lihavõttepühad, munadepühad,
kevadpühad... Kananmunien värjääminen kuuluu
yleisimpiin pääsiäisperinteisiin. Minäkin keitin eilen ison
kattilallisen munia ja koristelin ne jaettavaksi tänään
ennen jumalanpalvelusta. Opin tänä vuonna uuden
värjäystekniikan: keitettyä kuumaa munaa höpsytellään
rasiassa, jossa on elintarvikevärillä värjättyä riisiä!
Useampaa väriä yhdistelemällä saa kauniin pinnan,
jonka kuvio muistuttaa linnunmunan väritystä.
Pitkäperjantai on täällä yleinen vapaapäivä, mutta
toinen pääsiäispäivä on jo normaali arkipäivä. Tosin
pitkäperjantainakin olivat torit ja kauppakeskukset auki.
Olimme King’s Kids ryhmän kanssa perjantaina pari
tuntia Paen lähiön kauppakeskuksen edessä. Tytöt

esittivät tansseja ja draamoja, Mirvan ja Joonaksen
kanssa keittelimme nokipannuteetä ja tarjoilimme
sitä leivosten ja kevään ohjelmalehtisten kera.
Iltapäivällä toistimme saman Paen puistossa. Siellä
paistoimme myös nakkeja, jotka tekivätkin hyvin
kauppansa kirpakassa kevätsäässä. Moni pysähtyi
katselemaan tyttöjen esityksiä turvallisen välimatkan
päästä, osa uskaltautui lähemmäs. Tee maistui
kaikenikäisille. Joku jäi katselemaan ja juttelemaan
pidemmäksikin. Ystävällinen kampanjamme herätti
ihmetystä ja kiitosta. Saimme melko hyvin jaettua
alkuviikosta painettuja kevätohjelmia. Vielä se ei ole
näkynyt seurakunnan tilaisuuksien kävijämäärissä,
mutta kylvetty on ja jatko on Jumalan käsissä!
Olemme luoneet Lasnamäellä hiljalleen suhteita
sosiaalityön saralla. Hiljaisella viikolla pidimme Aiven
kanssa ensimmäisen hartaushetken Katlerin
sosiaalitalon pienessä yhteistilassa. Kahdessa
vierekkäisessä kerrostalossa on yhteensä 180
vuokra-asuntoa vanhuksille sekä nykyään
nuoremmillekin. Paikalle tuli kuusi vanhusta sekä
kotihoidon työntekijä. Toivovat kovasti jatkoa!
Vierailin hiljattain myös kahdessa uudessa
Lasnamäellä toimivassa tukiasuntoyksikössä, joista
Mustakiven yksikkö tarjoaa kodin 10 lievästi
kehitysvammaisille ja Laagnan yksikkö 10
mielenterveyskuntoutujalle. Kutsuimme heidät
palmusunnuntaina kylään seurakuntakodillemme
sekä eilen katsomaan King’s Kidsin esitystä.
Laagnasta oli osallistujia molemmilla kerroilla!
Tuomiokirkon keppinuket ovat olleet mukana
kertomassa pääsiäisviikon tapahtumista niin
kehitysvammaisten kirkkotunneilla kuin vielä tänään
Lasnamäellä klo 17 alkavassa pääsiäismessussa!
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Mainitsin viime kirjeessä, että aloitin tammikuussa
Suuressa Mukana -sivustolla 12-osaisen Minu
Lasnamäe -palstan. Nyt kaikki tusina
lasnamäkeläisten haastattelua on jo julkaistu ja löydät
ne suuressamukana.fi alaotsikolla Kirjeitä kentiltä.
Haastatteluprojekti oli itsellenikin antoisa seikkailu,
opin tuntemaan monia uusia paikkoja ja ihmisiä.
Keräsin tähän toiselle sivulle joukon
haastatteluihin liittyviä kuvia ja julistan kevätkisan:
YHDISTÄ KUVA JA HAASTATELTAVA!
1. Martin
2. Jaanus
3. Sergei
4. Igor

5. Ülle
6. Salme
7. Ani
8. Kristel

Lähetä vastaukset sähköpostilla tai postissa!
Toukokuun loppuun mennessä vastanneiden kesken
arvomme 10 Lasnamäen opaskarttaa sekä
pääpalkintona elämyksellinen kiertoajelu ja lounas
Lasnamäellä (laivaristeily ei sisälly palkintoon)!
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta lukea netissä,
kysy apua kaverilta tai osallistu kisaan vaikkapa
yhdessä lähetyspiirin kanssa. Veikatakin saa :-)
Tammikuussa haastattelemieni Ingan ja Violettan
kanssa olemme tavanneet kerran kuukaudessa

lastentapahtumissa. Inga on mukana lapsityön
tiimissä ja Violetta säestäjänä perhemessuissa.
Valitettavasti Lasnamäen lapset eivät ole vielä
löytäneet tapahtumaamme, mutta harjoitusmielessä
olemme kuitenkin vieneet suunnitellut ohjelmat läpi
omalla porukalla ja opetelleet yhteistyötä. Iloitsen
siitä, että nuori urkujensoiton opiskelija Violetta on
ollut innokkaasti mukana myös lastentapahtumissa!
Suljetaan hänet sekä kaikki muutkin haastatellut
esirukouksiimme!
Rukousaiheeksi jätän myös Lasnamäen
kesäkauden suunnittelun sekä toiminnasta
tiedottamisen. Yksi suuri haaveemme on löytää
Lasnamäen työhön sopivalla hetkellä paikallinen
pappi, jolla olisi näkyä ja rohkeutta jalkautua ihmisten
keskelle etsimään ja tavoittamaan kiinnostuneita.
Tänään on Virossa myös kansallinen juhlapäivä –
alkaa juhlavuosi ”EV 100”. Tänään 100 vuotta sitten
poistettiin raja Viron ja Liivinmaan väliltä. Näin syntyi
Viron kuvernementti ja seuraavana vuonna
itsenäinen Viro! Yhdytään lopuksi isänmaanvirren
rukoukseen, joka soi juuri televisiossa:
”Hoia, Jumal, Eestit, meie kodumaad,
kaitse teda, kallist, meie armsamat.
Sina andsid talle metsad, nurmed ka,
nende lilled Sulle tänus pühendan.”
Siunaten ja paluupostia odotellen, Kirsti
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