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Joulurauhaa!
No onkos tullut kesä nyt talven keskelle, voimme laulaa Tallinnassa nurmikoiden viheriöidessä. Viime
aikoina myös työssä olemme ihmetelleet, miten asiat eivät menekään suunnitelmien mukaan ja aivan kuten
talven ja lumen odotuksen suhteen, yllätyksiä ja kaikkea odottamatonta tulee vastaan. Samaan aikaan joka
päivä tapahtuu paljon hyvää, johon keskittyminen herättää joulun sanomaan. Elämässä olennainen on
lopulta yksinkertaista ja aina lähellämme. Meidänkin pimeän tallimme voi valaista Kointähtönen. Lämmin
kiitos kuluneesta vuodesta ja siitä, että olet valaissut tietämme olemalla kanssamme yhteisessä missiossa!

Perhekeskus
Perhekeskuksessa on hallinnollisista ja johtajuuteen liittyvistä
vaikeuksista huolimatta koko vuosi pystytty palvelemaan
perheitä ja moni on tullut autetuksi perheneuvonnassa. Kuin
ihmeen kautta on saatu pyörimään myös väkivallan katkaisun
ryhmät miehille Tallinnassa, Tartossa, Haapsalussa, Narvassa,
Rakveressa ja Jõhvissä sekä ensimmäistä kertaa naisille
Tartossa. Ryhmiä, yksilötyötä ja perheen turvasuunnitelmia on
tehty sekä viroksi että venäjäksi. Tämä on ollut ensimmäinen
vuosi, kun valtio Sosiaalivakuutusviraston kautta rahoittaa
tällaista toimintaa ja pidämme tätä työvoittona vuosien
vaikuttamistyön tuloksena. Väkivallan tekijän auttamisesta ja
Tapasimme Jõhvin kunnanjohtaja Max Kaurin ja
väkivallalle vaihtoehtojen etsimisestä, koko perheen
turvallisuudesta on tullut Virossa tärkeää ja siihen myös valtio uuden yksikön kumppaneita Itä-Virossa 10.10. Vas.
Artur Põld ja Pia, oik. Jana Võrk ja Triin Tarendi.
sekä kunnat ohjaavat varoja. Suurin osa asiakkaistamme tulee
kuntien lastensuojelun ja syyttäjänviraston kautta, jonkin verran asiakkaita hakeutuu myös itse väkivallan
katkaisuun. Perhe- ja pariterapiaan sekä sielunhoitoon hakeutuu enemmän asiakkaita itse, mutta olemme
edelleen merkittävä kumppani kunnille ja muille yhteistyökumppaneille. Piallakin on edelleen niin traumakuin perhe- ja parityössä joitan pitkäaikaisia asiakkaita ja tarkoitus on seuraavan puolen vuoden aikana
viedä nämä prosessit päätökseen tai alkaa hiljalleen siirtää asiakkaita paikallisille perheneuvojille. Moni Pian
asiakas on alunperin tullut sovitteluun tai “pakollisena, ohjattuna” asiakkaana, mutta myöhemmin halunnut
itse omaehtoisesti käsittelemään esimerkiksi lapsuutensa kokemuksia tai oman minän kysymyksiä.
Toisinaan vanhan asiakkaat palaavat Perhekeskukseen uusien kysymysten, muuttuneen perhetilanteen tai
äkillisen kriisin takia. Jotkut hakevat neuvoa myös työyhteisön tai aivan muun elämän osa-alueen
problematiikkaan. On vahva luottamuksen ja laadun osoitus, kun vanha asiakas palaa tai suosittelee
Perhekeskusta muille. Myös monet pitkäaikaiset kumppanimme suosittelevat meitä ja tämä takaa
toiminnan jatkuvuuden. Samoin jatkuvuuden takaavat ostopalvelusopimukset kuntien kanssa sekä
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strateginen kumppanuus Sosiaaliministeriön kanssa, mikä varmistui juuri viime viikolla seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi. Summa on pienempi kuin aikaisemmin, sillä nyt yksi kumppanuus yhdistää monta järjestöä.
Meillä on ilo ja kunnia olla kumppanuustiimissä, johon kuuluvat mm. Viron Lastensuojeluliitto ja “Omapere”
-sijoitusperheiden liitto. Meidän vahvuus tiimissä on traumatisoituneen lapsen ja isyyden tukeminen. On
myös tärkeää olla ministeriön kumppanian kehittämässä yhteiskuntaa lapsi- ja perhekeskeisemmäksi
tuoden näiden ääntä kuuluville uusliberalistisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisen arvo perustuu
tuottavuuteen ja suorituksiin. Virossa, missä äärioikeistolainen EKRE-puolue näyttää nuorisolle huonoa
esimerkkiä käytöksen suhteen oikeuttamalla väkivallan ja naisten väheksymisen, on tulevan polven
kasvattaminen lähimmäisen ja ihmisyyden kunnioittamiseen erityisen tärkeää.

Vieraita ja vieraisilla
Olemme syksyn aikana saaneet nauttia monein vieraiden
seurasta. Tero Pulkkinen kävi kouluttamassa perheneuvonnan
perusteita 15.11. Saara Kinnunen kävi 27.-29.11. julkaisemassa
kirjan ”Sovintoon elämän kanssa” ja kouluttamassa sekä tätä
aihetta, että Isovanhemmuuden palikoiden ohjaamista. Kävimme
myös Tartossa omalta osaltamme auttamassa alulle virolaisten
kristittyjen psykologien ja psykoterapeuttien verkoston
toiminnan käynnistämistä, mikä on Viron Kirkkojen Neuvoston
alaista toimintaa. Suomen Kirkkohallituksen Kasvatus- ja
Kuvassa Pia Ruotsala ja Saara Kinnunen.
perheasioiden yksikön väki kävi 20.-21.11. tutustumassa
Perhekeskukseen ja kristilliseen varhaiskasvatukseen. Vuorovaikutus Suomen kanssa koetaan positiivisena
ja ajatusten vaihto on tärkeää sekä hieno mahdollisuus oppia sekä avartaa ymmärrystä omasta työstä Suomen kirkossa vähenevin taloudellisin resurssein.
Viime viikolla saimme Kauhavalta kuusi talkoolaista, joiden kanssa kävimme sisustamassa Jõhviin
maaliskuussa avattavaa keskusta. Nämä uskolliset “Tallinnan tytöt” ovat käyneet apunamme koko 10
vuotta, mikä aineellisen avun lisäksi on tärkeä ja konkreettinen osoitus siitä, ettemme ole yksin ja työmme
tukena on vahva taustajoukko. Tämä joukko näkee sydämellä, mikä antaa voimaa.
Pia on kutsusta osallistunut EU:n Radikalisoitumisen vastaisen verkoston tapaamisiin Roomassa ja
Dublinissa, joista tuomisina on ollut hyvien kontaktien lisäksi uutta osaamista rauhantyössä ja väkivallan
kierteen katkaisussa sekä ääriajattelun tunnistamisessa. Virossa uhkakuvat liittyvät paikalliseen
äärioikeistoon ja venäjänkielisen väestön osallistamisen puutteeseen.
Suuri ilo on ollut FELM volunteeri Misku Välimäki, joka on auttanut Perhekeskuksen viestinnässä ja toiminut
“kiertuemanagerina” hoitaen yhteyksiä Suomen seurakuntiin, joissa vierailemme helmikuussa Rakkautta yli
rajojen -kiitoskiertueen merkeissä. Tällä hetkellä suunnitelmissa on tulla paikallisten kanssa: 15.-17.2.
Seinäjoelle, 18.2. Lapualle, 19.2. Kauhavalle, 20.2. Mikkeliin, 21.2. Lahteen, 22.-23.2. Haminaan, 24.2.
Elimäelle, 27.2. Laitilaan, 29.2. Helsinkiin Herättäjän seuratuvalle ja 1.3. Tuusulaan. Toivottavasti
tapaamme silloin sinut!
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Musiikkityö
Loppuvuonna Teroa työllisti kovasti Lähetyskeskuksen järjestämä
lähetysseminaari, ”Sees või väljas”. 26.10. Viimsin kirkkoon kokoontui n. 120
henkilöä pohtimaan lähetystyön tilannetta niin Virossa kuin myös koko
maailmassa. Teron tehtävänä oli huolehtia audio- ja videolaitteiden
paikalletuomisesta ja käytöstä, sekä yhteislaulujen säestyksestä. Seminaarin
anti oli osallistujien mielestä hyvää ja innostavaa.
Toinen iloinen asia on suositun Pekka
Simojoen Ylistyslevyn vironkielisen
version ”Ülistus” uuden painoerän
saaminen jälleen myyntiin. Levy myytiin
aikoinaan loppuun, mutta sitkeiden
kyselyjen takia päätimme Lähetyskeskuksessa painaa sitä lisää. Hienoa,
että saimme levyn mukavasti joulumarkkinoille. ☺
Joulu tuo mukanaan lukuisia joulukonsertteja. Terolla on suunnitelmissa toteuttaa muutama joulukonsertti
Joel Reinarun kanssa mm. Kohilassa ja Noarootsissa, ennenkuin suuntaamme joulun viettoon Suomeen.
Toivotamme Sinulle armorikasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa, vapautusta raskaasta ja alas painavasta
sekä puhdasta iloa rakkaudesta ihmistä kohtaan! Olkoon joulujuhlasi suloinen, perhekeskeinen ja rauhaa
tulvillaan!
”Pyhän syntymäarmosi voimasta suo nyt sen siunaus autuas meille.
Sydän puhdas ja valvova rintaamme luo sekä alttius käskyjen teille.
Meidät virvoita, taivuta tottelemaan sekä toisia heikkoja palvelemaan.
Ole kanssamme, hoida ja kanna. Sido meidät jo kahleilla rakkauden
sinun joukkoosi, valtias armollinen. Ilo enkelten meillekin anna.”
(SV 190:3)

Enkelein,
Pia, Tero, Viola, Vilja ja Loviise-lähetyskoira Ruotsala
Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen kouluttajana.
Tero kehittää kirkon nuoriso- ja musiikkityötä.
Rukousaiheet: Pyydämme esirukousta
Perhekeskuksen tulevaisuudelle,
Lähetyskeskuksen työlle, omaan ja
työtovereiden jaksamiseen ja Violan IB-lukion
abivuoteen.

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.

