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Tervitused Tallinnast!
Terveiset juuri 98. itsenäisyyspäiväänsä viettäneestä Virosta Sinulle, joka jaksat uskollisesti kulkea
kanssamme tätä lähetyspolkua! Vuoden alku on mennyt kuin siivillä ja runsaan tapahtumakavalkadin
riennoissa ehdimme vasta nyt pysähtyä katsomaan taaksepäin.

”Paina armon sanoma mieleeni ja
sydämeeni. Kulje tieni oppaana koko
mainen taipaleeni. Helmassasi heikko
kanna, rohkaise ja toivo anna. Hengen
vaivaisuudessa auta minut armon
tuntoon. Etten voimattomana turhaan
luota omaan kuntoon. Johda pyhään
hiljaisuuteen: tuskaintiesi
tuttavuuteen.”
(SV 19: 2,4)

Perheleiri "Rajaamaton rakkaus, piiritu armastus" kokosi
perheitä koko Virosta Talun leirikeskukseen..

Perhekeskus
Viron kirkon perhekeskuksen työ on vuoden alusta kasvanut merkittävästi. Viron Kirkkohallitus vahvisti
tammikuun istunnossaan perhekeskuksen rakenteen, peruskirjan ja lainmuutoksen. Pia johtaa nyt
Kirkkohallituksesta käsin perhekeskuksia ja niiden johtokunnan työtä.
Vietimme suurta juhlaa 29.1. Tartossa, jonne avattiin toinen kirkon perhekeskus. Piispa Joel Luhamets
siunasi tilat ja työn käyttöön, ja lukuisat kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajat tervehtivät
iloiten uudesta keskuksesta. Tartossa paikallisena johtajana toimii Lea Saar ja pääperheneuvojana Signe
Uustal, jolla on lukuisia terapiatutkintoja ja pitkä kokemus perheterapeuttina. Tarton keskuksen
käynnistämistä tukee kahden vuoden ajan Evankelinen Lähetysyhdistys.
Tallinnan keskuksen paikallisjohtajana aloitti tammikuussa Lii Lilleoja, joka on lähes kaksi vuotta toiminut
vapaaehtoisena perheneuvojana. Liin päätyö on ollut yliopistolla erityispedagogiikan opettajana ja tämä
aktiivinen isoäiti on työnsä ohessa hankkinut terapiakoulutuksia. Pia on tähän mennessä rekrytoinut
Tallinnaan yhdeksän vapaaehtoista ja nyt uusille hakijoille joudutaan jo sanomaan -ei, emme ota uusia
perheneuvojia. Vuoden 2015 aikana Tallinnan perhekeskus auttoi yli 800 ihmistä, eli meitä tarvitaan.
Tärkeintä ei ole numero, vaan kokemus yhteydestä. Yhä useampi rohkenee hakea apua perheongelmiin
ja työntekijämäärän kasvettua uusi asiakas pääsee avun piirin samalla viikolla.

Sosiaaliministeriö tukee perhekeskusta, mutta tukisumma on toivottua pienempi ja siksi jouduimme
luopumaan toimistosihteeristä. Vuonna 2016 kuitenkin laajennamme ryhmätoimintaa ja pureudumme
erityisesti perheväkivallan perhekeskeiseen hoitoon.

Alkuvuoden kuulumisia
Vuoden alku on ollut työntäyteinen, koska olemme kirjoitelleet yhteensä parikymmentä talous- ja
toimintaraporttia. Heti joululomalta palattuamme oli edessä myös Viron kirkon perheleiri, jonka
järjestettiin 15. - 17.1. Lapsi- ja Nuorisotyön Yhdistyksen (LNÜ) kautta Talun leirikeskuksessa. Leirille
osallistui 34 henkeä ja oli ilo tehdä upea talvinen leiri hienon paikallisen tiimin kanssa. Lähetyssanomissa
2/2016 oli iso kuva leiriltä. Herättäjä-Yhdistyksen tuella remontoidun Talun leirikeskuksen käyttöaste on
edelleen matala ja sinne olisivat kovasti tervetulleita erilaiset suomalaisryhmät.
Tammi-helmikuussa olemme järjestäneet myös Parisuhteen palikat –koulutusta ja viettäneet yhteisiä
Lähetysseuran lähettipäiviä 21.-23.1. Roostalla, Länsi-Virossa. Ensimmäistä kertaa saimme viettää Viron
ja Venäjän työalueiden lähettipäiviä yhdessä, mikä oli niin hoitava ja rohkaiseva kokemus, että näin
päätettiin tehdä myös tulevana vuonna.
Arkkipiispa Urmas Viilma on nyt vuoden johtanut kirkkoa ja Viron kirkkohallituksessa on alkanut
systemaattinen organisaation kehittäminen. Vuoden alussa olemme kanslerin johdolla kehittäneet
kirkon varainhankintaa ja mm. kirkon kotisivuilla on avattu ”sähköinen kolehtihaavi”, jonka kautta voi
mistä tahansa, kuka tahansa lahjoittaa luottokortilla vaikkapa perhekeskuksen perheväkivallan
vastaiseen työhön: www.eelk.ee => Korjanduskarp => Vägivallavaba pereelu.

Pakolaistyötä Kauhavalla
Kävimme viime viikolla vierailulla Kauhavalla, missä on Juha Sipilän mukaan esimerkillinen pakolaisten
vastaanottokeskus. Pia tapasi keskuksen johtajan Ilkka Peuran, turvapaikanhakijoita ja osallistui mm.
keskuksen parlamentin istuntoon. Kokemus oli todella rohkaiseva ja oli ilo nähdä, miten eri kansan- ja
kieliryhmien, eri uskontojen ja eri uskonhaarojen edustajat toimivat yhdessä Mamulandiassa. Yhdessä
opitaan demokratiaa, yhteisvastuuta, yrityksen perustamista ja suomalaista työmoraalia sekä tietysti
suomea, jota opettaa keskuksessa mm. seurakunnan työntekijä.
Kauhavan seurakunnat ovat myös lähteneet vastaamaan pakolaistyön haasteeseen ja saimme olla
monessa mukana: vedimme keskustelutilaisuuden maahanmuutosta, Pia saarnasi kolmella kielellä
gospelkirkossa, lisäksi vielä työnohjaus ja Siionin virsi –seurat. Jälleen kerran saimme itse enemmän kuin
pystyimme antamaan, sillä saimme vahvistua toivossa. Oli koskettavaa nähdä irakilainen sunni ja
iranilainen shiiamuslimi tarjoamassa yhdessä leipää pohjalaiselle. Tuo koeteltu hymy kertoi, että
pakolaiset olivat kokeneet, että he ovat nyt turvassa ja heillä on toivoa. Kun heidän annettiin käyttää
taitojaan kauhavalaisten ruokkimiseen Mamulandian ravintolapäivässä, he olivat jälleen ihmisiä, joilla on
arvo ja joiden käsiin uskotaan entisen lentosotakoulun keittiö. Ihmisarvon kokeminen on terapeuttista.

Virossa Pia on mukana pakolaistyössä. Viron Papiston päivillä 19.1. Pia oli pakolaisaiheisessa kanavassa
vastaamassa papiston tiukkoihin kysymyksiin. Keväällä Perhekeskus järjestää myös aiheeseen liittyvää
koulutusta ja tekee tarvittaessa konsultaatioita, sillä tietämättömyys kasvattaa ennakkoluuloja. Suuri osa
virolaisista pelkää massamaahanmuuttoa, vaikkei Viroon ole saapunut vielä yhtään EU:n
kiintiöpakolaista. Oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kanssa toimiminen herättää kysymyksiä ja kirkon
tärkeä tehtävä on vähentää vastakkainasettelua, lisätä sovinnon ilmapiiriä sekä edesauttaa
rauhanomaista integraatiota. Ihmisille tulee tarjota turvallisia keskustelun paikkoja, joissa ilmaista huoli
ja konkreettiset kipukohdat. Ajattelua lisäävien eri näkökulmia kunnioittavien keskustelutilaisuuksien
mahdollistaminen on ajankohtaista kaikkialla Euroopassa.

Musiikki- ja nuorisotyö
Vuosi on alkanut vauvamuskari-nuottimateriaalin kirjoittamisella. Toimikunta on valinnut 98 mainiota
laulua, jotka Tero on luvannut toimittaa materiaalia varten. Työteliäs, mutta todella mukava projekti!
Valmista pitäisi tulla kuluvan vuoden aikana. Helmikuun alussa pidettiin Põltsamaalla kirkon nuorten
talvipäivät, johon osallistui n.150 nuorta. Tero oli mukana toteuttamassa mm. äänentoisto -kanavaa.
Siellä perehdyttiin äänentoiston ja miksauksen saloihin. Erityisesti tyttöjen panos kanavassa oli hieno!
Oletko huomannut, että tänä vuonna Lähetysjuhlat pidetään Vihdissä 11-12.6.? Olemme juhlilla mukana
ohjelmassa. Voit nyt jo laittaa kalenteriin Lambertuksen ja Lähetyskuoron konsertin la 11.6. klo 20.30
sekä 11.6. klo 10.30 avajaistilaisuuden, jossa Pia on mukana yhtenä haastateltavana.

Kiitos, että olemme tässä, yhteisellä toivon tiellä – yksin emme jaksaisi, tämä on yhteistä työtä!
Olkoon paaston ja pääsiäisen aikasi siunattu, että saisit Kristuksen tuskaintieltä, pyhästä hiljaisuudesta
käsin löytää lähimmäisen ja itsesi, rohkaistua ja olla kokonainen ihminen. I am because we are,
vehnänjyvän tiellä löydämme tarkoituksemme toisista!
Enkelein,
Pia, Tero, Viola, Vilja ja lähetyskoira Loviise Ruotsala

Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viron perhetyön koordinaattorina ja
perhekeskuksen johtajana. Tero kehittää kirkon
musiikkityötä.
Rukousaiheet: Viron yhteiskunnassa rauhan ja
sovinnon hengen lisääntyminen, kirkon
perheneuvojat, lastenmusiikkimateriaalin
valmistuminen ja toivo, että virolaiset uskaltaisivat
luottaa Kristukseen ja nähdä Hänet kristityissä.

Suomen Lähetysseura toteuttaa
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan
kirkon ja järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi Ruotsalat.

