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Head sügise algust, Hyvää syksyn alkua!
On virallisesti syksyn ensimmäinen päivä ja tänään alkavat koulut. Istumme aamulla kahvilassa, joka on täyttynyt
kouluun valmistautuvista perheistä. Kaikilla on juhlavaatteet, opettajalle kukat ostettuna ja koulun alkua juhlistetaan
leivoksia syöden. Lapset ovat innoissaan ja eräs poika katsoo hymyillen isää –isä katsoo puhelinta. E-Eestissä
ohjelmointia opetetaan 1.luokalta lähtien ja sähköinen asiointi helpottaa arkea monin tavoin. Samaan aikaan moni
sydän jää kylmäksi ja tyhjäksi –kaipaa tulla kohdatuksi, nähdyksi ja rakastetuksi. Kiitos, että sinä lähetysystävä olet
tukemassa rakkauden sanoman, evankeliumin ja toivon leviämistä Virossa!

” Kun, Jeesus, kuljet matkassa,
niin pelkomieli haihtuu,
masennus, huoli kalvava
iloiseen toivoon vaihtuu.
Siis oma sauva murtukoon.
Nojaamme ristin sovintoon,
kuljemme voitokkaina.” (SV 138: 4)

"Kävimme virolaisparien kanssa Mennään eteenpäin -avioliittoseminaarissa 26.-28.8. Suomessa. Virolaisparit innostuivat
asiasta ja jos Jumala suo, saadaan ME-työ tulevaisuudessa käyntiin myös Virossa."

Perhekeskus
Millainen siunaus on joka aamu saapua töihin ja lähteä työpaikalta hymyillen, sydän täynnä
kiitollisuutta. Työyhteisö, vapaaehtoisten pyynteetön palvelu, aidot kohtaamiset vaikeassa tilanteessa
olevien asiakkaiden kanssa, läsnäolo ihmisen haavoittuvuuden ja Kristuksen rakkauden polttopisteessä,
uudet ideat kouluttautumisen myötä, hyvät kumppanit, kirkon kehittämistyö ja seinistä huokuva
lähetysystävien välittäminen aiheuttavat syvää väreilyä ja motivoivat Perhekeskuksen perhettä
dynaamiseen työotteeseen. Puolivuotisraportissa numeroina tämä tarkoittaa, että 641 ihmistä
perheineen on tullut kohdatuksi ja autetuksi.
Tänään aloittaa Tallinnan keskuksessa uusi pääperheneuvoja, entinen koulupsykologi Tiia Tarm työnsä.
Kun Pia ilmoitti Tiialle valinnasta ja kirkon tarjoamasta palkasta, Tiia totesi: ”Tätä työtä tehdään
sydämellä. Minun sydämeni on perhekeskuksessa ja saan vihdoin työpaikan, jossa saan olla olemassa
kristittynä.” Tiia pääseekin heti mukaan Tallinnan kaupungin budjettineuvotteluun, jossa määrittelemme
ensi vuoden tavoitteet ja taloudellisen tuen määrän. Viron kirkon perhekeskus on saavuttanut Virossa
tunnettavuutta, mikä helpottaa näin syksyllä kumppaneiden kanssa käytäviä neuvotteluja.

Syksyyn kuuluu monenlaisia suunnitelmia, perheneuvonnan ohella ryhmiä, koulutuksia ja konferensseja.
Odotamme mm. Saara Kinnusta kirkon koulutuskeskukseen kouluttamaan ja suunnittelemme
perheväkivalta-aiheista konferenssia.

Vauvakassit ja varasto
Valitettavasti jouduimme elokuussa luopumaan varastosta ja siksi emme enää ota vastaan mitään
tavaraa; emme vauvakasseja, vaatteita, huonekaluja eikä kodintavaraa. Varaston omistaja myi koko
valtavan kiinteistön ja me muiden firmojen mukana jouduimme lähtemään. Ahola Transportin, Tallinnan
Suomettarien ja kirkon Diakoniatyön tuella selvisimme äkillisestä kriisistä ja saimme tavarat jaettua
sairaaloihin, pakolaisille, kirkon lapsityölle ja Mustamäen seurakunnalle. Näin päättyi yksi aikakausi
elämässämme ja nyt iloitsemme, että tuhannet Suomen seurakuntien lähettämät vauvakassit ovat
päätyneet virolaisille vastasyntyneille hyvän yhteistyön myötä. Olemme saaneet palautetta ja kiitosta, ja
olen pyynnöstä vienyt suomalaisen äitiyspakkauksen Sosiaaliministeriöön eli toivoa on, että Viro ottaa
asian vastuulleen tulevaisuudessa. Olemme kiitollisia Rakveren, Viljandin, Kuressaaren, Itä-Tallinnan,
Võrun, Põlvan ja Kohtla-Järven synnytyssairaaloille, jotka vuosia jakoivat vauvakasseja kirkon onnittelun
kera niitä tarvitseville.

Pakolaistyö
Viroon virtaa hiljalleen lisää pakolaisperheitä. Pia on ehtinyt jonkun pakolaisperheen kanssa
työskennellä perhekeskuksessa ja tänä syksynä Pia alkaa tehdä kontekstuaalisia työnohjauksia
pakolaisten tukihenkilöille heidän työnantajansa pyynnöstä. Virossa suhtaudutaan maahanmuuttajiin
edelleen epäluuloisesti ja Angela Merkelin valtiovierailun aikaan virolaiset osoittivat mieltään
massamaahanmuuttoa vastaan. Meidän tehtävämme on tuoda tasapainoa ja ymmärrystä tilanteeseen.
Musiikki- ja nuorisotyö
Vihdin Lähetysjuhlat oli hieno tapahtuma! Tero osallistui Joel Reinarun kanssa rippikouluryhmille
suunnattuun kanavatyöskentelyyn puhuen lähetystyöstä Virossa. Lambertus-kuoron kanssa saimme
laulaa ja laulattaa osallistujia Simojoen ylistyslaulujen tahtiin viroksi. Juhlilta jäi paljon mukavia muistoja
ja mieleenpainuvia kohtaamisia niin tuttujen, kuin myös tuntemattomienkin kanssa.
”Kae üles”-Lähetyspäivät Võrun rovastikunnassa
15.-21.8. vietettiin Viron kirkon lähetyspäiviä Võrun rovastikunnassa. Tapahtumia oli viikon mittaan eri
seurakunnissa päivien huipennuttua lauantain pääjuhlaan Põlvan laululavalla. Terolle oli annettu
tehtäväksi johtaa pääjuhlan yhtyettä, jonka kanssa säestimme muutaman yhteiskuoron ja
lastenkurojoen laulaman laulun. Pääjuhla onnistui oikein mukavasti jo aurinkoisen ilmankin puolesta.
Lähetyspäivien yhteydessä toimi tänä vuonna myös eri taidemuotojen yhteinen(tanssi, taide, media ja
musiikki) LIFE- leiri. Alotimme keskiviikkoiltana ja lopetimme sunnuntain jumalanpalvelukseen. Leirille
osallistui 70 innokasta eri taidenmuotojen harrastajaa niin virosta, kuin myös suomesta ja venäjältä.
Leirin tarkoituksena on tuoda innostuneita nuoria yhteen, antaa uusia ideoita ja rohkaista myös

käyttämään Jumalan antamia lahjojamme rohkeasti myös omissa seurakunnissamme. Leiri omalta
osaltaan pyrkii myös rikastutaamaan seurakuntien nuorisotyötä antamalla yhdenlaisen esimerkin siitä,
miten voisi esim. mediaa tai musiikkia hyödyntää myös kristillisessä työssä.
Syksy tuo mukanaan lukuisia konsertteja niin virossa kuin
myös suomessa. Tätä kirjettä kirjoitettaessa Tero pakkaa
samalla autoa Uudenkaupungin vierailua varten. Siellä
järjestettävässä lähetystapahtumassa esiintyvät Reinaru
vennad- Reinarun veljet yhdessä Teron kanssa. SyysLokakuun vaihteessa tulee viroon Pekka Simojoki ja EXIT
konsertoimaan niin Lasnamäellä, Tartossa Paavalin kirkossa,
kuin myös Põltsamaalla. Kiva on olla mukana toteuttamassa
niin pieniä, kuin myös suuria konsertteja.
Kirkon varhaisen musiikkikasvatuksen käsikirja alkaa valmistua ja Terolla on suuri urakka sekä käsikirjan
nuottigrafiikan että materiaaliin kuuluvan äänitteen nauhoittamisessa. Yritämme lokakuussa julkaista
kaiken kerralla muskariopettajien koulutuksen yhteydessä ja kaikki tuki on tarpeen.
Toivotamme syksyysi voimia, iloa ja pyhää innostusta! Meidän tehtävämme on nähdä sateenkaaren
värisiä unia ja muuttaa maailmaa paremmaksi, lisätä toivoa ja olla rauhan lähettejä arjessa –se innostaa
ja palauttaa meidät ihmisinä pienelle paikalle, jossa saamme palvella! Lähde rohkeasti liikkeelle ja tartu
tänä syksynä johonkin uuteen, etsi itsesi näköinen palvelupaikka seurakunnassa ja ole mukana suuressa
–Sinä olet tärkeä!
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.

