
 
Joulukuiset terveiset teille, rakkaat ystävät! 
 
Aika lentää – elämme adventin aikaa. Kun palautan mieleen Lähetyskuoron vuoden 2018 toisen puoliajan 
toimintaamme, olen kiitollinen ja hyvällä mielellä sen monipuolisista tapahtumista. 
 
Ennen kesäloma-aikaamme pidimme kesäkuun lopulla Lähetyskeskuksen johtajan, Leevi Reinarun, johdolla 
kuorolaisille ja heidän perheilleen Lähetyskeskuksessa ehtoollisjumalapalveluksen. Se oli niin mieleen jäävä 
kokemus, että toivomme sen toistuvan myös ensi vuonna. 
 
Elokuussa olimme kutsuttuna laulamassa Keilan kirkossa. Siellä pidettiin jumalanpalvelus, jossa kiitollisin 
mielin saatoimme eläkkeelle kuoromme rakkaan jäsenen, Anu Väliahon. 
 
Syyskuussa oli Lähetyskuorolla kunnia laulaa Narvan kirkkojen päivillä 28.-30.9. Meille oli vuoden 
huippuhetki se, että saimme esiintyä 20 minuutin ohjelmalla Narvan suuressa Aleksanterin kirkossa. Hyvää 
mieltä teki meille Lähetyskuoron lastenkuoron olemassaolo osana lauluohjelmaamme. Minulle 
henkilökohtaisesti suurta riemua toi se, että oli mahdollisuus käyttää säestäjänä ammattitasoista 
soitinryhmää, joka toi musiikillista rikkautta Kirkkojen päivien musiikkiohjelmaan. Iloa toi myös se, että 
kirjoittamani ”Pyhä temppeli” -laulun ensiesitys onnistui Narvassa hienosti ja että laulun sanoma välittyi 
kuulijoille. Se laulu oli omistettu ja kaikin puolin sopiva Eestin valtion 100:lle syntymäpäivälle, kun Kirkkojen 
päivien teemanakin oli ”Eestin usko”. 
 
Hyvää mieltä toi Narvassa kuulijoilta saatu erinomainen palaute, kun monet ihmiset tulivat kiittämään ja 
sanomaan, että heidän sydämensä toive on sama – että säilyisivät niin meidän maamme kuin meidän 
kirkkomme. ”Pyhä temppeli” -laulun esittämisessä oli ongelmaksi se, että konserttimestarilla ei työnsä 
tähden ollut mahdollista tulla Narvaan; siksi jouduin itse soittamaan laulun piano-osuuden ja samalla 
johtamaan kuoroa kasvonliikkeilläni. Kokemus sekin. Muut laulut johdin normaalisti. Yllätys oli se, että 
Narvan kirkon istuimet olivat konsertin aikana aivan täynnä; se antoi tulevaisuuden toivoa. 
 
Heti Kirkkojen päivien jälkeen aloitimme adventtiajan ohjelman harjoitukset, sillä kuoroa odotettiin 
lauantaina ennen ensimmäistä adventtipyhää laulamaan Käsmun kirkkoon 100 km Tallinnasta itään. 
Musiikin ja sanan -ilta ”Koko maailmalle siunaukseksi” onnistui hyvin. Käsmussakin oli kirkko täynnä ja 
saimme yhdessä aloittaa kaunista jouluaikaa. Erittäin miellyttävästi kaikuivat lastenkuoromme laulut ja 
kuorolaulajien käsissä olleet kynttilät loivat kirkkoon aivan omanlaisensa tunnelman. Useammat laulajista 
kertoivat todistuksensanansa, Leevi Reinaru piti puheen. Seurakunnan pappi totesi, että ei muista heidän 
yhteisöllään olleen niin kaunista adventtiajan aloitusta. Palautteessa joku totesi, että kuoron laulajista 
heijastui ilo ja yhteys ihmisten kanssa. Kiitos Jumalalle! 
 
Vuoden lopun ongelmamme on Lähetyskuoron talouden tiukkuus, joka vähensi mahdollisuuksiamme 
suunnitella tulevan vuoden ohjelmaa. Haluaisimme jatkaa maailman suurimman sanoman levittämistä, ja 
uskon kirkkomusiikin olevan sen arvoinen, että teemme sitä niin antaumuksella ja hyvätasoisesti kuin se 
vähänkin on mahdollista. 
 
Kaukainen vaaleansininen unelmamme on uuden CD-levyn tekeminen, tällä kertaa oman kuorolaistemme 
lastenkuoron kanssa. Uskon, että jokainen hengellistä sanomaa sisältävä laulu/musiikkikappale tuo siihen 



maailmaan lisäarvoa. Kun Jumala on antanut ihmisille erilaisia lahjojaan, olemme velvoitetut käyttämään ja 
jakamaan niitä Jumalan kiitokseksi ja ylistykseksi. 
 
Lähetyskuoron toiminnan lisäksi olen usein säestänyt pianolla Viron luterilaisen kirkon Tallinnan 
Mustamäen kaupunginosan Maria Magdaleenan seurakunnassa jumalanpalveluksia. Samoin olen vastuussa 
siellä järjestettyjen Petri Välimäen sielunhoidollisten seminaarien musiikista. Olen ollut mukana myös 
kristittyjen taiteilijoiden yhteisön, ARTES+:n, työssä, opettanut kirkkomusiikista kiinnostuneille 
äänentapailua, pianonsoittoa ja tarvittaessa säveltämistä. Suuri ilonlähde minulle on ollut rakas 
lapsenlapseni. Jatkan tietysti myös säveltämistä, sillä tunnen juuri sen olevan minulle Jumalan lahja, jota 
haluan käyttää kirkkomusiikin hyväksi. 
 
Kaunista joulun, hyvyyden ja rakkauden aikaa toivottaen kiitollisena ja toivorikkaana 
 
Maarja Vardja, 
Lähetyskuoron johtaja 
 

 


