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Valgust ja rahu, valoa ja rauhaa!
Elämme adventin aikaa ja syksyn kiireet alkavat jäädä taakse. Raatihuoneen tori on pukeutunut
jouluiseen asuun ja pysähdymme ihmettelemään, mitä kaikkea on taas ehtinyt tapahtua lyhyessä
ajassa. Virossa on vaihtunut presidentti ja hallitus, kirkko on tullut näkyvämmäksi ja
kiintiöpakolaisten määrä kasvaa hiljalleen. Huomaamme, miten tämä dynaaminen, innovatiivinen ja
kuitenkin niin keskeneräinen Viro on tarjonnut monia lähetystyön ihmeitä –lyhyessä ajassa. Kiitos
Sinulle, että olet mukana tässä ihmeellisessä lähetysseikkailussa. Hämärän keskellä täyttäköön
sydämesi valo ja rauha, odotuksen ja hyvän ikävän henki –ja lopulta uuden syntymisen ihmettely!
”Tulkaa, köyhät, onnettomat,
aarteenne on seimessä.
Tulkaa huonot, arvottomat,
riemastukaa Hengessä.
Nääntyvät, jo joutukaa,
kuormat täällä purkakaa.”
(SV 8: 1)
Arkkipiispa Urma Viilma, dr. Amy D. Marshall ja Pia 23.11.

Perhekeskus
Perheneuvonta tavoittaa jatkuvasti uusia ihmisiä ja suuri ilo on ollut saada taas mukaan uusia
työntekijöitä. Tallinnan keskuksessa aloitti lokakuussa perheneuvoja Nadjezda Leosk, venäjänkielistä
väestöä heidän kielellään kohtaava perheterapeutti. Lisäksi on tiimissä aktiivisesti mukana ollut edelleen
Renee Nahkur, Viron Miesten Kriisikeskuksen johtaja ja Tartossa miestyön psykoterapeutti Anton
Aunap. Vuoden alusta saamme mukaan myös neljännen miehen, joka tarjoutui vapaaehtoiseksi
kuultuaan, että kirkon perheneuvonta on tasa-arvoa kunnioittava työyhteisö.
Tarton keskuksessa aloittivat uudet ryhmät vanhemmuuden tukeen ja vammaisten lasten perheille
vertaistuen ryhmä. Tallinnassa on syksyn pyörinyt perheväkivallan katkaisun ryhmä miehille, positiivisen
vanhemmuuden ryhmä ja molemmissa toimipisteissä on perheneuvonta-asiakkaita riittänyt.
Saara Kinnunen kävi kouluttamassa meillä 28.-30.9. ja Florence Schmitt 2.-3.12. Lisäksi kävimme
työyhteisönä 13.10. tutustumismatkalla Suomessa, Espoon perheasiain neuvottelukeskuksessa,
Lyömättömässä Linjassa ja Miessakit ry:ssä. Kouluttautuminen ja kehittäminen ovat alusta asti olleet
merkittävä osa perhekeskuksen toimintaa. Näin kehitymme ja vaalimme laatua.
Konferenssi
Kirkon perhekeskus järjesti 23.11. ”Viron perheväkivallan tarina eilen, tänään, huomenna” –
konferenssin, joka keräsi Kansalliskirjastoon 150 henkeä ja lisäksi tapahtumaa seurasi moni ruudun

kautta. ihmistä. Konferenssi toteutettiin Lähetysseuran Lasten Pankin lastensuojeluhankkeen
rahoituksella ja lisäksi saimme USA:n suurlähetystöltä tukea pääpuhujan, Pennsylvanian yliopistolla
psykologian dosenttina toimivan Amy D. Marshallin kutsumiseen tuodaksemme näkyville
traumatisoitumisen vaikutusta väkivallan syntyyn. Pienillä resursseilla saimme valtavasti näkyvyyttä
mediassa, mm. Pia aamutv:ssä. Lasten ja pakolaisten traumatisoitumista esille tuova perhekeskeinen
näkökulma ei sopinut kaikille ja jouduimme hyökkäyksen kohteeksi. Moni taho, kuten Polisiikoulu ja
perheterapeuttien yhdistys, ovat iloinneet kirkon rohkeudesta seistä heikomman puolella ja kehityksen
kannalta tarpeellinen keskustelu on alkanut Virossa. Perhekeskukselle se maksoi poliittisen pelin
tuloksena kaksi kolmasosaa sosiaaliministeriön tuesta. Tulossa on siis taloudellisesti tiukka vuosi 2017.
Samaan aikaan työmme kantaa siunauksia ja asiakkaat kokevat tulleensa autetuiksi. Kehitys on hidasta
ja kirkon perhekeskus pyrkii omalta osaltaan edistämään yhteiskunnassa sovintoa, lisäämään kunnioittavaa keskustelua, turvallisuutta ja empatiaa sekä todistamaan Jumalan armosta –kaikkia kohtaan.
”Laululinnu lood” –kirkon musiikillisen varhaiskasvatuksen käsikirja
Vihdoin koitti se suuri päivä, että julkaistiin kolmen vuoden valmistelun
jälkeen kristillinen muskarikirja! Pidimme julkaisujuhlan ja koulutuksen
muskariohjaajille 1.10. UI, kirkon koulutusinstituutissa Tallinnassa ja
paikalla oli myös Anneli Urvanta, joka auttoi Suomen puolella käsikirjan
laulujen oikeuksien saamisessa. Kirjan toimituskunta toimi myös kouluttajina yli 20 tulevalle
muskariohjaajalle. Toimituskuntaan kuuluivat Anna Humal, Sigrid Põld, Maarian Lend, Ave Mölster, Triin
Salmu ja Tero sekä Pia. Kirjaa saa tilata LNÜ:stä ja se sisältää teoriaosan lisäksi näytetunteja ja paljon
lauluja nuotteineen. Tero valmisteli kirjan yhteyteen myös CD:n, jolla soittavat Kristiina Teresa Kurg
(piano), Kaarel Vahermäe (lyömäsoittimet) ja Lauri Pihlak (oboe).
Pakolaistyö
Viroon virtaa hiljalleen lisää pakolaisia EU-sopimuksen mukaan. Aivan erityinen ilo on ollut vastaanottaa
yksi syyrialaisperhe Harju-Ristin seurakuntaan. Heti alussa Pia kävi tulkkaamassa perheelle alkuinfon ja
yhdessä olimme mukana perheen tervetuliaisjuhlassa paikallisella koululla 14.10. Oli koskettavaa kokea
niin perheen ensimmäinen käynti kirkossa kuin myös juhla, jossa syntyi vahva yhteys paikallisten ja
pakolaisperheen välille. Perheen isä kertoi avoimesti heidän 1,5 vuotta kestäneestä matkastaan Viroon
ja äiti oli leiponut juhlaan arabiherkkuja. Koulun rehtori totesi Pialle juhlan jälkeen: ”Nyt on meidän
vuoromme auttaa ja se on luonnollista, sillä mehän olimme samassa tilanteessa 1940-luvulla.” Juhla
päättyi yhteystietojen vaihtoon ja lämpimiin halauksiin –yhdessä erilaisina.
Viron valtion maahanmuuttoon liittyviä tietopäiviä on pidetty marraskuun aikana jokaisessa 12
maakunnassa ja ne on toteutettu yhteistyöverkostossa eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Pia ja diakonian pääsihteeri Kadri Kesküla ovat käyneet niissä puhujina kirkon edustajina.
Pia on ehtinyt jonkun pakolaisperheen kanssa työskennellä perhekeskuksessa ja tänä syksynä Pia alkoi
tehdä kontekstuaalisia työnohjauksia pakolaisten tukihenkilöille heidän työnantajansa pyynnöstä.
Kolmen järjestön tukihenkilöiden lisäksi Pia on ollut tueksi mm. päiväkodin työntekijöille ja auttanut
verkostomallisen työn kehittymistä eri paikoissa. Pia osallistui myös 9.12. Viron edustajana EU:n
radikalisoitumisen vastaisen verkoston (RAN) tapaamiseen Saksassa, minne Viron Sisäministeriö lähetti
kaksi edustajaa, Pian ja Merit Vellemäen Sosiaalministeriöstä.

Musiikki- ja nuorisotyö
Kulunut loppuvuosi on ollut työntäytteistä aikaa musiikkityössä. Nuorisotyön nousu on näkynyt mm.
Siinä, että Teroa on pyydetty kovasti eri puolille Viroa osallistumaan nuorteniltoihin ym. tapahtumiin.
Marraskuun alussa vierailin Keilan seurakunnan nuortenillassa. Nuorilla on haaveena perustaa bändi,
jonka tavoitteena on esiintyä ensi syksyn lähetyspäivillä Keilassa.
Marraskuun lopulla Tero vieraili Türin seurakunnassa, josta oli tullut
pyyntö vetää ”bändisoittotunti” innokkaille musikaalisille nuorille.
Olin asiasta sopiessamme kysynyt montako ja kuinka vanhoja
nuoret ovat ja mitä instrumentteja he soittavat. Vastaukseksi olin
saanut: ”10-15, 4-13 vuotiasta nuorta, jotka soittavat mm. haitaria,
pianoa, selloa ja kitaraa.” Tämä kuulosti oikein hyvältä haasteelta.
Paikalle päästyään Tero huomasi, että salissa odotti viisi innokasta
poikaa, iältään 2-5 v. Bändikurssista tulikin sitten enemmän
muskarityyppinen ratkaisu, mutta kivaa oli! Äidit ja yksi isoveli
osallistuivat myös innolla musisoimiseen.
Joulukuu on myös joulukonserttien aikaa. Su 11.12. oli jo perinteeksi
muodostunut Hagerin seurakunnan Lambertus-kuoron ja Kohilan
Baptistiseurakunnan kuoron yhteinen joulukonsertti. Kauneimpia
joululauluja oli kuulemassa ja mukana laulamassa täysi kirkko ihmisiä.
Suuri ilonaihe on myös se, että nuoret itse haluavat esiintyä ja
järjestää joulukonsertti-kiertueita Viron kirkoissa. Lääne-Nigulan
kirkossa 9.12. konsertoivat Anna-Katariina ja Anette ystävineen.
Jälleen olemme huomaaneet yhden asian, mikä meitä suomalaisia ja
virolaisia yhdistää: Suuri riemu siitä, että saa laulaa yhdessä
joululauluja.
Häid jõule = hyvää joulua! Ja armorikasta lähetysvuotta 2017!
Enkelein, Pia, Tero, Viola, Vilja ja lähetyskoira Loviise Ruotsala

Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viron kirkon perhekeskuksen johtajana.
Tero kehittää kirkon musiikkityötä.

Suomen Lähetysseura toteuttaa
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan
kirkon ja järjestökumppanin kanssa.

Rukousaiheet: Viron yhteiskunnassa rauhan ja
sovinnon hengen lisääntyminen, kirkon
perheneuvojat, joulunajan tapahtumat ja toivo, että
virolaiset uskaltaisivat luottaa Kristukseen ja nähdä
Hänet kristityissä.
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