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Kevadine tervitus, keväiset terveiset Tallinnast!

Perhekeskus
Olemme pitkään Viron kirkossa valmistelleet organisaatiomuutosta ja vihdoin helmikuussa Viron
Kirkkohallituksen täysistunnossa luotiin säätiö perheneuvontaa varten. Olemme johtoryhmän kanssa myös
pitkään etsineet tilalleni paikallista johtajaa ja useiden testauksien jälkeen Tarton yksikössä perheneuvojana
työskennellyt Signe Uustal ilmoitti kiinnostuksestaan. Testauksien ja haastattelujen jälkeen johtoryhmä oli
kahden vaiheilla, mutta koska valtiolta saatu tukiraha uuden johtajan palkkaamiseen oli käytettävä aikarajaan
mennessä ja vaihtoehtoja ei ollut, valittiin Signe johtajaksi ja hallitukseen vielä Tarton keskuksen johtaja Lea
Saar sekä talousjohtaja Anneli Pärlin. Viron Kirkkohallitus nimesi johtokunnan: puheenjohtajaksi piispa Joel
Luhametsan ja lisäksi viisi muuta jäsentä.
Uuden johtajan ja säätiön työssä on ilmennyt joitain käynnistysvaikeuksia ja siksi olemme hyvin
huolissamme Perhekeskuksen tulevaisuuden suunnasta. Suomalaisina kumppaneina teemme aina
voitavamme ja lopulta ojennamme työn paikallisiin käsiin. Uskotan ja toivotaan, että vaikeudet ylitetään ja
Suomen tuella luotu kirkon perheneuvonta jatkuu kestävän kehityksen pohjalta. Tilanne on ollut todella
raskas ja vienyt voimat, pimeimpinä hetkinä myös luottamuksen. Vaikeudet muistuttavat siitä, että kyseessä
on lähetystyö ja siihen kuuluvat siunaukset tulevat aina vaivan, kriisien ja oman pohjan pudottamisen
kautta: “Kun oma pohja vajoaa niin armo yhä kannattaa.” (SV 5:7)
Pia Viron kirkon perheneuvonnan “äitinä” ja “synnyttäjänä”, kuten
täällä tavataan ilmaista, on nyt siis siirtänyt kaikki talous- ja
johtovastuut muille. Helmikuussa Perhekeskuksessa oli kolme
yksikköä (Tallinna, Tartto ja Haapsalu), 35 koulutettua työntekijää,
uudet ja historiallisesti suurimmat valtion tukisummat, pitkä rivi
kuntasopimuksia sekä Pian vuosien varrella keräämä 30 000€
pesämuna, alustavat neuvottelut käyty Itä-Viron keskuksesta (tilat,
kuntatuki, kolmen hengen tiimi) ja uusi strategia. Tässä tilanteessa oli
hyvä jättää perheneuvonnan johtajuus paikallisille vastuunkantajille.
Tämä on Lähetysseuran tapa toimia ja luonnollinen osa kumppanuutta.
Muutosvaihetta ollaan suunniteltu sekä valmisteltu yhteistyössä pitkään
ja alusta asti on ollut tiedossa, että Perhekeskuksen omistajuus kuuluu
Viron ev.lut.kirkolle, joten iloitsemme suuresti nähdessämme
virolaisten ottavan vastuuta. Rukoilemme vastuunkantajille viisautta ja
johdatusta sekä lähimmäisenrakkautta, jonka varaan diakoninen
palvelumme keskus on syntynyt.
Iloitsemme, että saimme virolaisen delegaation kanssa käydä
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hedelmää ja jatkuu paikallisin voimin jo kontektualisoituneena.
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FELM Voluntäärit
Huhti-toukokuussa ovat ilonamme Lähetysseuran Lähde liikkeelle -kurssin käyneet vapaaehtoiset, jotka ovat
hakeneet ja päässeet tutustumaan Perhekeskuksen työhön. Maria Koskio Tampereelta saapui 1.4. opettamaan
matematiikkaa vähävaraisten perheiden lapsille ja auttamaan Perhekeskuksen palikka-koulutusmateriaalien
digitalisoinnissa. Virpi Johansson saapuu Viroon 18.4. ja molemmat vapaaehtoiset palavat Suomeen kesän
korvalla.

Musiikkityö
Kulunut kevät on mennyt konserttien merkeissä. Tammikuussa
Tero oli kiertueella Hagerin seurakunnan lapsikuoron kanssa
esittäen Taevaisa peopesal- levyn lauluja Tartossa ja
Tallinnassa. Maaliskuussa kävimme konsertoimassa Kohilassa
ja toukokuulle on sovittuna konsertti Nõmmelle. Olen todella
iloinen ja kiitollinen siitä kaikesta hyvästä ja innostuneesta
palautteesta, mitä olemme levystä ja konserteista saaneet.
Simojoen laulut ovat jälleen koskettaneet niin nuoria kuin
vanhempiakin. Eräs vanhempi mies tuli Kohilan konsertin jälkeen kiittämään ja sanoi:”Nähtyäni levyn
ajattelin, että ompas kiva kun lapset ovat päässeet levyttämään...pakko kai se on kuunnella edes kerran läpi.
Nyt se levy soi kokoajan autossa! Sen osaavat ulkoa niin minä, vaimoni, lapsemme ja lastenlapsemme!”

Nuoret Englantiin-projekti
Helmikuussa Tero kävi Joel Reinarun ja Mart Kasken
kanssa Englannissa tapaamassa harjoittelussa olevia Lindaa
ja Hanna-Mariaa. Käynti oli todella tarpeellinen. Saimme
paljon uutta informaatiota yleisesti projektista, sekä siitä
mitä nuorille kuuluu ja kuinka elämä ja harjoittelujakso on
sujunut. Vierailukokemusten pohjalta on ollut helppo
parantaa ja kehittää tuleville lähtijöille suunnattua
perehdytystä, sekä harjoittelujakson koulutus- ja
toimintaohjeita. Selväksi tuli myös se, että erittäin tärkeää
on mennä tapaamaan nuoria paikanpäälle niin harjoittelun
alussa, kuin myös lopussa. Vierailu antoi myös uusia eväitä
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yhteistyön kehittämiseen projektista vastaavan Norjan
lähetysseran kanssa. Vaikka suurimman osan harjoittelun
toteutuksesta ja kustannuksista kantaakin Norjan lähetysseura, silti meidän tehtävänämme on pitää huolta
siitä, että nuoret saisivat riittävän tuen kotimaastaan ja harjoittelu palvelisi mahdollisimman hyvin heidän
tulevaisuuden suunnitelmiaan omissa kotiseurakunnissaan Virossa.

Kiitos
Olemme valtavan kiitollisia kaikesta tuesta, mitä olemme vuosien varrella teiltä ja Suomen kirkolta saaneet.
Pitkin alkuvuotta olemme iloinneet joulun muistamisista ja lahjoista, joita saamme vastaanottaa jouluksi ja
joiltain seurakunnilta kuukausittain. Esimerkiksi Jurvasta saamme postia kerran kuukaudessa, kiitos -se
lämmittää!
Toisinaan kiitos tulee isommin. Pia sai kiitoksen ja tunnustuksen Suomen kirkon perheneuvojien
neuvottelupäivillä Porvoossa 14.3. Porvoossa, kun Viron kirkon Perhekeskuksen perustamisen ja
kehittämisen ansiosta hänet valittiin Vuoden Perheneuvontateon tekijäksi.
Kiitollista on myös saada olla saattelemassa Lähetysseuraa uuteen vaiheeseen. Tiistaina 9.4. Kotimaa24
julkaisi uutisen, joka meidän kirjeidemme lukijoille ei ole enää uutinen, että Lähetysseura lopettaa työn
Euroopassa. Syynä on se, että Lähetysseuran työtä kohdennetaan erityisesti kirkkoihin, joilla ei ole muita

Uutiskirje
kumppaneita ja jotka elävät kaikkein vaikeimmissa oloissa. Virossa istuimme kumppaneina alas jo vuosi
sitten puhumaan muutoksesta ja kysyimme, mitä kumppanimme vielä tarvitsee. Tuolloin lähtömme tuntui
mm. Perhekeskuksen työntekijöistä todella vaikealta ajatukselta, mutta nyt ajatukseen ollaan jo sopeuduttu ja
onhan lähetystyön ajatus aina ollut se, että asetumme kulkemaan rinnakkain tietyn matkan ja siinä
vuorovaikutuksessa voimaannumme toimimaan maailmassa Kristuksen todistajina sanoin ja teoin.
Lähetystyöntekijät saapuvat lähteäkseen uudelleen matkaan, eivät tule jäädäkseen, jotta heistä ei tulisi työn
kehittymisen ja kontekstualisaation esteitä. Työn ja sen tekemisen tavan on nyt virolaistuttava. Saamme vielä
reilun vuoden kulkea rinnalla ja rohkaista, antaa tietoa, kouluttaa ja mentoroida vastuunkantajia. Sitten
kesäkuussa 2020 työkautemme Virossa päättyy.
Tammikuussa Pia antoi Eesti Kirik -lehdelle haastatellun lähettien lähtemisen teemalla ja totesi sen, minkä
olemme kokeneet jo vuosia -jo Lähi-idässä: “Lähetystyöntekijöiden on lähdettävä pois, jotta he eivät tulisi
kehityksen ja kontekstuaalisuuden esteiksi.” Vain 100% vastuunotto mahdollistaa työlle kestävän pohjan ja
paikallisten kumppaneiden itsenäisyyden. Tämä on meidän mielestä luonnollinen ja positiivinen
kehityssuunta sekä hieno rohkaisu Virolle: Te olette nyt vapaita ja teillä on kaikki osaaminen, resurssit sekä
rohkeus toimia ja todistaa, ette enää ole Neuvostoliiton ikeen alla tai pelon lapsia, vaan rakkauden ja
Kristuksen todistajia. Olemme nähneet, että Virolla on kaikki olemassa, ette enää tarvitse Lähetysseuraa
aktiiviseen kumppanuuteen. Tämä on voitto ja suuri ilonaihe!
Paaston aika on tänä vuonna ollut meille erityisen raskas ja tuntuu, että meille on kovassa koulussa
kirkastettu sitä, mikä on matkalla tärkein -risti. Se on vahvaa puhuttelua ja muistuttaa vanhojen
lähetystyöntekijöiden toteamusta: enimmäkseenhän täällä sairastetaan. Olemme sairastaneet köyhän ikävää
ja joutuneet toteamaan, kuten ristin mies kerran Golgatalla: Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä
tekevät.
Hiljaiseen viikkoon sisältyy kuitenkin toivon säde ja siinä kirkastuu se lähetystyössäkin olennaisin, Jumala
toimii meistä vajavaisista työntekijöistä huolimatta ja kutsuu syntisiä ihmisiä lapsekseen. Pääsiäislauantaina
kastetaan yksi perheneuvoja, jolle Pia on pitänyt osan rippikoulua yksityistunteina ja jonka oikeutta Jumalan
lapseuteen holistisen psykologian taustasta huolimatta Pia puolusti piispain ja asessorien edessä Viron
kirkkohallituksessa. Kun toisinaan tuntuu, että kirkon työntekijät ovat kirkon kasvun suurin este, on
helpottavaa saada jättää kaikki työ, elämä ja missio Korkeampiin käsiin ja todeta, että Herran henki luo
uskoa pimeyden keskellä toimien tänäkin päivänä yhtä yllättävällä tavalla kuin ylösnousemusaamuna. On
kiitollista saada palvella tällä todistajan paikalla todeten: “Nyt ihmettelen tässä”. Kiitos, että kuljet
kanssamme Golgatalle ja kohti kirkkautta kantaen toivoa -olet osa yhteistä missiota!
Toivomme Sinun elämääsi lohdutusta Kristuksen haavoista, toivoa ylösnousemuksesta ja luottamusta
rakkauden Hengessä.
“Anna, Herra, päivän koittaa
sydämeni pimeään,
jolloin armon valo voittaa,
jolloin omaksesi jään.
Kuule, auta, paranna,
hoida rakkaudella.”
(SV 80:4)
Enkelein,
Pia, Tero, Viola ja Vilja Ruotsala sekä lähetyskoira Loviise
Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen kouluttajana.
Tero kehittää kirkon nuoriso- ja musiikkityötä.
Rukousaiheet: Perhekeskuksen tulevaisuus ja
Pian jaksaminen vaikeassa tilanteessa. FELM
voluntaarien jakso ja Teron musiikkityö.
Perheemme tulevaisuuden suunnitelmat.

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.

