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Suvine tervitus!
Suloisen suven keskellä sielu ei malta olla kiittämättä kaikesta kauniista, jota elämä
sisältää. Kiitos sinusta, joka luet tätä kirjettä ja muistat lähetystyötämme Virossa!
Ihmeellisen lämpöisen kevään jälkeen alkaa Virokin siirtyä lomalaitumille palatakseen
syyskuuksi kouluun ja töihin. Myös meidän perheemme lomailee ja viettää tänä kesänä
monenlaisia juhlia, mm. Pian syntymäpäiväseuroja Kauhavalla 22.7.
Perhekeskus
Viron kirkon Perhekeskuksella on ollut mielenkiintoinen kevätkausi, sillä olemme alkaneet suunnitella
tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä ja aloittaneet Pian tilalle tulevan paikallisen johtajan rekrytoinnin.
Toistaiseksi sopivaa ei ole vielä löytynyt, joten pyydämme tälle asialle johdatusta ja viisautta.
Ensimmäistä kertaa tänä keväänä saimme kokoon kolme miehille suunnattua perheväkivallan katkaisun
tukiryhmää, vironkielisen Tallinnassa ja Tartossa sekä venäjänkielisen Tallinnassa. Ryhmät tuottivat suurimmaksi
osaksi positiivista tulosta ja monien ryhmiin osallistuneiden miesten perheiden kanssa työ kohti turvallisempaa
perhe-elämää jatkuu. Tallinnan kaupunki on rahoittanut toimintaa, mutta käymme jatkuvaa poliittista ja
arvopohjaista taistelua sen puolesta, että valtio alkaisi rahoittaa tätä tukiryhmätoimintaamme. Vastustus on kovaa
ja liittyy osittain siihen, että Viron yhteiskunnassa kirkkoa ei pidetä eettisenä yhteistyökumppanina. Näitä
neuvostoajasta periytyviä ennakkoluuloja pyrimme jatkuvasti murtamaan rakkaudellisin keinoin. Asiaa auttaa
myös se, että Espoon Lyömättömän Linjan työntekijöillemme suunnattu 1,5 vuotta kestänyt väkivallan katkaisun
erikoistumiskoulutus saatiin päätökseen 24.5. ja pystymme näin todistamaan pätevyytemme. Myös se, että Viron
Poliisikoulun opiskelija Gerli Vaher tutki 8.6. hyväksytyssä lopputyössään miesten ryhmiemme tuloksellisuutta ja
vaikutuksia, auttaa asiaa. Tutkimusryhmästä saatiin erittäin positiivisia tuloksia ja tämä rohkaisee
työntekijöitämme jatkamaan samaan malliin laadukasta työtä perheiden parhaaksi.
Kevään aikana on pidetty myös vanhemmuuden, isovanhemmuuden, vammaisten lasten perheiden ja nuorten
ihmissuhdetaitojen tukiryhmiä sekä Tallinnassa että Tartossa. Lisäksi Pia on kouluttanut Poliisikoulussa,
Kriminaalihuollossa ja kirkon koulutuskeskuksessa. Tero Pulkkinen vieraili kouluttamassa kirkon
perheneuvonnan perusteita 14.4. Toimme vihdoin Viroon myös nuorten Seurusten palikat, jota koulutti Arja
Seppänen 5.5. ja jota saamme alkaa mm. Haapsalussa jakamaan nuorille. Lähetystyössä suurin ilonaihe on se, että
näkee paikallisten ottavan entistä enemmän vastuuta ja innostuvan
tulevan kauden suunnittelusta.
Iloksemme olemme saaneet Perhekeskukseen vieraita Suomesta, mm.
3.-4.5. ELY:n ryhmän, 21.5. Länsi-Uudenmaan perheasian
neuvottelukeskuksen työntekijät ja 26.5. Kurikan seurakunnan ryhmän
(kuvassa).
Samaan aikaan kun Perhekeskuksen työ laajenee ja kasvaa, kipuilemme
taloudellisten resurssien kanssa. Viron yhteiskunnassa lapsi tai ihminen
ei ole arvo sinänsä ja siksi julkista rahaa käytetään hyvinvoinnin ja tasaarvoisten mahdollisuuksien luomiseen liian vähän. Kirkon Perhekeskuksena olemme kiitollisia siitä siunauksesta,
että kun huhtikuussa alkoi ovella jono käydä liian pitkäksi, saimme kirkon sielunhoidon koulutuksesta neljä
ihmistä meille harjoitteluun helpottamaan jonoja. Emme halua jättää yhtäkään perhettä ilman toivoa ja kun
virolainen lopulta rohkaistuu hakemaan apua perheongelmiinsa, sitä pitää myös saada -riippumatta sosiaalisesta
statuksesta tai köyhyydestä. Tämän perhe- ja kasvatusneuvonnan takaamiseksi ovat työntekijämme joustaneet
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valtavasti ja tehneet paljon ilmaista työtä, mutta silläkin on rajansa ja jos heidän ammattitaitonsa vielä
kyseenalaistetaan siksi, että he kristittyinä edustavat jotain tuntematonta ja pelottavaa, ovat he pian vaarassa väsyä
tai palaa loppuun. Siksi he tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja se selittää, miksi tämä on lähetystyötä, joka
lähtee aina rukouksesta ja luottamuksesta Jumalan armoon.
Hyvä ystävämme ja lähettikollegamme Anu Väliaho on jäämässä eläkkeelle. Sen takia
järjestimme Anulle ja hänen miehelleen Juhalle Lähetysseruran työtiimin kesken pienet
yllätysjuhlat ja toivotimme leppoisia eläkepäiviä. Taitaapa olla niin, että tahti ei
eläkkeellejäämisestä huolimatta hiljene lainkaan.

Musiikkityö
Kevätkauden päättyminen tarkoitti nuoriso- ja musiikkityössä sitä, että seurakunnissa
nuortenillat ym. toiminta hiljeni kesän ajaksi ja nuoret alkoivat valmistautumaan
osallistumaan kristillisiin kesätapahtumiin ja leireille. Tero kävi Hiidenmaalla Reinaru
Vennad-yhtyeen kanssa konsertoimassa Baptistikirkon kesäjuhlilla. Mukavaa oli ajella sieltä suoraan
Põltsamaalle, jossa Kangasalan seurakunta piti rippikoululeiriä. Siellä Tero, yhdessä Joel Reinarun kanssa, pitivät
lähetysoppitunnin. Riparivierailut ovat aina mukavia ja haastavia. Nuorilla on paljon hyviä ajatuksia ja tiukkoja
kysymyksiä. Ilo on etsiä niihin vastauksia yhdessä. Tero vieraili myös Ylistaron rippikoululeirillä, tällä kertaa
videopuhelun välityksellä. Kevään aikana Tero on viihtynyt myös studiossa Hagerin ja Kohilan lastenkuoron
kanssa äänitysten merkeissä. Syksyllä on luvassa lisää uutisia!
Kesän aikana järjestetään jälleen Kirkon nuorisopäivät JÄPE(5-8.7.2018)
ja kristillinen musiikki-media-tanssileiri LIFE(2-5.8.2018). Syksyllä
järjestetään Narvassa Kirkkopäivät. Niiden suunnittelu on kovassa
käynnissä ja ohjelman runko alkaa olla valmis. Erityisen mukava asia on
se, että Ylistaron nuoret ovat luvanneet tulla kirkkopäiville kylään ja
osallitumaan tapahtuman toteutukseen. Tervetuloa Narvaan
kirkkopäiville 28-30.9.2018!
Kutsu
Tervetuloa Pian 40-vuotisseuroihin Kauhavan kirkkoon 22.7. klo 19.00! Kahvitus kirkon alasalissa alkaa klo
18.00. Kolehti kerätään Viron kirkon Perhekeskukselle. Mikäli haluat lyhyesti lausua tai esittää jotakin, ilmoita
siitä suoraan Pialle 16.7. mennessä: pia.ruotsala@felm.org
Toivomme, että suvesi voisi olla suloinen -täynnä hyviä läsnäolon hetkiä rakkaiden kanssa, lepoa ja virkistymistä
sekä kiitollisuutta Luojan luomistyöstä!

Enkelein,
Pia, Tero, Viola ja Vilja Ruotsala sekä lähetyskoira Loviise

Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen johtajana. Tero
kehittää kirkon nuoriso- ja musiikkityötä.
Rukousaiheet: Perhekeskuksen rekrytoinnit ja
toiminnan rahoitus. Kesän nuorisotapahtumat.

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 Ruotsalat.

