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Tervist!
Kevät on alkanut ja maailma on yhtäkkiä muuttunut. Tätä kirjettä kirjoittaessa tuntuu kuin välimatka
Suomen ja Viron välillä olisi poikkeustilan takia kasvanut paljon pitemmäksi kuin aikaisemmin. Olemme nyt
kolmatta viikkoa eristyksissä kotona Korona-viruksen takia. Samaan aikaan sydän on täynnä kiitollisuutta.
Saimme helmikuussa kiertää Rakkautta yli rajojen -ohjelman kanssa 13 paikkakuntaa ja samalla julkaista
Pian uuden kirjan, Kohti kokonaista ihmisyyttä -Kirkon perheneuvonnan synty Virossa.
Paastonaika on tänä vuonna kutsunut meitä syvälle prosessiin, jossa pohdimme missiota kestävän
kehityksen periaatteista käsin, yritämme kestää uskollisesti loppuun kaikkien myrskyjen keskellä ja sietää
epätietoisuutta tulevaisuuteemme liittyen. Työkautemme Virossa päättyy kesäkuun loppuun ja sen jälkeen
pidämme kesälomaa, olemme Kauhavan Herättäjäjuhlilla ja uskomme jonkin uuden oven aukeavan. Vielä
emme tiedä työstä tai paikasta enempää. Tänään epätietoisuus tulevaisuuden suhteen on valitettavan
monen ihmisen todellisuutta. Maailman epävarmuuden keskellä turvanamme on ikiaikojen Jumala. Tuota
luottamuksen ääntä sisällämme auttavat vahvistamaan lähimmäiset. Luottamukselle ja uskollisuudelle
saimme vahvistusta teiltä tavatessamme kiertueella. Kiitos kaikille, jotka tulitte katsomaan ja kuulemaan
raporttimme työn tuloksista! Kiitos myös sinulle, joka muistat meitä, tuet yhteistä työtä ja kannat
työtämme, Viroa sekä perhettämme rukouksin!

Perhekeskus
Pia on tässä vaiheessa siirtänyt lähestulkoon kaikki vastuut
paikallisille. Kirkon perheneuvonnasta ja perhetyöstä vastaa
piispa Joel Luhamets yhdessä Perhekeskuksen säätiön kanssa.
Kirkollisen perhetyön vastuu jää rakkaalle kollegalle Lea
Saarelle, jonka moni tapasi kiertueella. Säätiön hallituksessa
on tällä hetkellä Jana Võrk (Tallinnan keskuksen johtaja) ja
Velda Veia (Haapsalun keskuksen johtaja), jotka Pia itse nimesi
hallitukseen viime kesänä sillä ajatuksella, että
hallintoneuvosto täydentää hallitusta kahdella
Pia Ruotsala, arkkipiispa Tapio Luoma, Lea Saar
yksikönjohtajalla ja uudella toiminnanjohtajalla. Viimeiset
kuukaudet ovat olleet hiljaisia ja kun vielä ennen joulua
valmistelimme yhdessä rekrytointi-ilmoituksia, joita ei koskaan julkaistu, nyt emme tiedä enää mitään
Perhekeskuksen, Viron kirkon perheneuvonnan hallinnoinnista tai tulevaisuuden suunnitelmista.
Napanuora on nyt katkaistu virolaiseen tapaan, kuten arkkipiispamme totesi. Lähetysseura ja Pia on tehnyt
sen, mikä on luvattu ja sovittu eli käynnistänyt kirkollisen perhetyön ja perheneuvonnan; luonut Viron
kirkon kirkolliskokouksen vahvistaman perhetyön rakenteen, solminut paikalliset kumppanuudet
ostopalvelusopimuksineen ja ministeriöyhteistyömahdollisuuksineen sekä yhteistyössä kirkon
koulutusinstituutin (Usuteaduse Instituut) kanssa kouluttanut 100 kirkon perheneuvojaa ja satoja toimijoita
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kirkolliseen perhetyöhön. Myös lainsäädännön kehittämistyö ja siihen liittyvä valtion budjetointi mm.
perheväkivallan katkaisuun ja vanhemmuuden tukemiseen yhteistyössä kuntien lastensuojelun ja muun
verkoston kanssa ovat voimaannuttaneet kumppania ja näin omaehtoisuus eli Viron kirkon aktiivinen
toimijuus on mahdollistunut. Tällä rakenteella kirkko pystyy tällä hetkellä tukemaan perheneuvonnassa yli
1000 perhettä vuodessa ja kohtaamaan moninkertaisen määrän seurakuntatyössä ja ennaltaehkäisevässä
diakoniatyössä. Tämä tarkoittaa turvallisempaa arkea tuhansille lapsille, kirkon näkymistä rinnallakulkijana
positiivisessa valossa ihmisläheisempänä kuin koskaan aikaisemmin ja kirkon työntekijöiden kasvua
määrällisesti, ammattitaidollisesti ja hengellisesti. Pia iloitsee, että lähetystyön tavoite on toteutunut,
Jumala abiga (=Jumalan avulla) ja hänestä on tullut johtajana tarpeeton.
Pian perheneuvonnan asiakkaat sen sijaan ovat tehneet Pian kanssa surutyötä ja turvallisen eron prosessia
jo pitkään. Kolmen kuukauden sisällä on moni pitkäaikainen asiakas joko tullut terapiaprosessinsa
päätökseen tai siirtymässä Pian paikallisen kollegan asiakkaaksi. Kun terapeuttisessa suhteessa on
luottamuksella jaettu elämän intiimejä ja herkkiä, vaikeita ja häpeää tuottavia ajatuksia ja tunteita, on tuon
luottamussuhteen päättyminen molemminpuolinen luopumisen kriisi. Perheneuvonnassa asiakkaat
paljastavat oman haavoittuvuutensa, mikä herättää kuulijassa myötätuntoa ja rakkautta.
Perheneuvonnassa rakastetaan lähimmäistä läsnäolon, kuuntelun, kannattelun, sisällyttämisen ja
moninaisen auttamisen keinoin. Rakkaus ei lopu viimeiseen perheneuvonnan tapaamiseen, vaan rakkaaksi
tulleita virolaisperheitä kannetaan sydämessä yhä edelleen. Erotyöskentely on aina prosessi ja varmasti
näistä perheneuvonnan asiakkaista eroamiseen heijastuu myös toinen prosessi -eroaminen, lähtö Virosta
11 vuoden jälkeen. Se herättää surun ja kiitollisuuden ohella paljon muitakin tunteita, joita mielessämme
työstämme vielä pitkään.

Musiikkityö
Uusi vuosi täällä Virossa lähti musiikkityössä mukavasti käyntiin, kun
Pekka Simojoki & EtCetera-kuoro tulivat vierailulle helmikuun alussa.
Järjestimme konsertit Viljandissa, Põltsamaalla nuorten talvipäivillä,
sekä Tallinnassa. Kiertueen priimusmoottorina toimi Ahti Kaera
Kristus igasse kodusse- järjestöstä. Merkittävintä kiertueessa oli se,
että konserttien järjestämiseen osallistuneet seurakunnat olivat
hienosti Ahtin avulla ottaneet vastuuta ihmisten kutsumiselle
konsertteihin. Sen johdosta jokaisessa konsertissa oli yli 100 kuulijaa
ja mikä tärkeintä, uusia kuulijoita yleisössä oli paljon!
Kun Simojoki oli saateltu laivalle alkoi jo kova valmistelutyö
Perhekeskuksen kiitoskiertuetta varten. Teron panos oli tekniikasta,
logistiikasta ja musiikista huolehtiminen. Suuri kiitos kiertueella mukana
olleille, Samuel ja Joel Reinarulle, hyvälle ystävälleni Kai Kuusistolle, sekä
Kristian Hyypälle Soundbros:sta. Ilman meidän jokaisen panosta ei
kiertueesta olisi tullut mitään. Niin paljon on heitä ”maan hiljaisia”, jotka
omalla panoksellaan ovat yhteisessä lähetyksessä mukana. Voi kun osaisin
teitä kaikki kunnolla kiittää! Koronan takia myös Teron työ on siirtynyt
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internettiin. Nyt on hyvää aikaa tuottaa ”Keikkabussi”-radio-ohjelmaa ja videotervehdyksiämme Ruotsalat
toivon tiellä- facebook kotisivulle.

Lähtö
Tämä Virosta kotiinpaluusen valmistautumisen vaihe on varmasti yksi
raskaimpia, joita olemme koskaan kokeneet. Tuo 11 vuotta on pitkä aika,
olennainen aika perheemme kasvuvuosina ja nyt lähtiessä siihen sisältyy
monenlaisia tunteita sekä monentasoisia prosesseja. Erityisen vaikeaa
olisi lähteä hyvästelemättä tai niin, ettei IB-lukiota päättävä Violatyttäremme saisi Korona-uhan takia osallistua kansainvälisen lukion
valmistujaisiin 12.6. Lastemme koulussa on jo vuosia käytetty sähköisiä
välineitä ja siksi kotiin eristäytyminen online-kouluun ja online-työhön ei
ole ollut vaikeaa. Koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaan ja luokat
kokoontuvat verkkokokousalustoilla, aivan kuten olemme jo pitkään
hoitaneet etäkokouksia ja kansainvälisiä seminaareja. Eilen saimme
Lea Saar, Margus Salumets, Siiri-Liisi Kraav Pian
tiedon, ettei missään maassa tulla järjestämään IB-lukion
kanssa edustamassa Viroa Joensuussa kirkon
loppukokeita, mutta vuosikurssi 2020 silti valmistuu ylioppilaaksi. Nyt perheneuvonnan neuvottelupäivillä 12.-14.2.
odotamme asian selkiytymistä ja tietoa, miten IB-organisaatio
määrittelee arvosanat International Baccalaureate diplomiin eli kansainväliseen ylioppilastodistukseen. Tuo
IB-tutkinto on ollut hyvin vaativa ja suorituksia on tehty kahden vuoden ajan ja koulusta on poistuttu vain
kotiin nukkumaan. Samaan aikaan molemmilla tyttärillämme on menossa henkisesti haastava kouluihin
pyrkimisen prosessi, kun Viola hakee yliopistoihin ja Vilja lukioihin -tietämättä, mihin maahan hän päätyy.

Olemme venyttäneet tämän kirjeen kirjoittamista siinä toivossa, että saisimme kirjoittaa myös jotain
varmaa tulevaisuudestamme. Peruskoulun päättävä Vilja-tyttäremme hakee lukioon kolmeen maahan,
koska meidän vanhempien tulevaisuuden työpaikat eivät ole vielä selvillä. Lähetysseura on tehnyt vuoden
verran töitä sen eteen, että voisimme edelleen palvella ulkomaantyöntekijöinä ja hyödyntää Lähi-idässä ja
Virossa kerääntynyttä 15 vuoden työkokemusta sekä monipuolista ammattitaitoamme
kumppanuuskirkkojemme hyväksi. Olemme todenneet, että elämämme on aina ollut Korkeammassa
kädessä ja aina on hyvin käynyt. Tuossa luottamuksessa elämme, että tietämme johdatetaan ja juuri oikeat
ovet aukeavat. Jumala jo tietää tulevaisuutemme, mutta ei kerro vielä meille ja kun me tiedämme siitä
enemmän, kerromme siitä uskollisille tukijoillemme. Varmasti myös Korona-pandemia tulee vaikuttamaan
tulevaisuuteemme, mutta sehän koskee kaikkia ihmisiä. Elämme siis epävarmuudessa ja odotamme, että
edes yhdelle perheenjäsenelle avautuisi joku ovi. Siihen asti pyydämme sinua rukoilemaan tämän asian
puolesta.
Paasto ja ylösnousemuksen toivo
Tämä aika koettelee jokaista ja koko maailmaa. Näkymätön uhka koettelee perusluottamustamme ja
sosiaalinen eristäytyminen vapauteen tottuneelle on haastavaa. Voi tuntua vaikealta asettua paastoon,
luopua ylimääräisestä sekä oman elämän kontrolloimisesta ja kohdistaa katseensa elämässä kaikista
tärkeimpään. Rauhaton mieli ikävöi lepoa, mutta ei oikein osaa asettua. Tuo kilvoittelu itsensä kanssa
kuuluu olennaisena osana hengelliseen elämään. Miten löytää sisäistä rauhaa ja läsnäoloa?
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Olemme omille nuorillemme kertoneet, että tällaista elämä oli ennen. Oltiin paljon kotona, ei tarvinnut
koko ajan olla tehokas ja monisuorittaa (multitasking), ei matkustettu niin paljon, liikuttiin enemmän
luonnossa ja ehdittiin kotituvan rauhassa ihmetellä yksinkertaisia asioita sekä iloita pienestä. Pia muistaa,
miten hänen nuoruudessaan käytiin naapurin vanhemmalle väelle kaupassa, maksettiin köyhempien
velkoja ja huolehdittiin konkreettisesti lähimmäisistä. Yhdessä ja yhteisönä vaikeina aikoina, kuten 1990luvun lamassa, pidettiin yllä toivoa ja huolehdittiin heikoimmista. Ketään ei jätetty syrjään, vaan
vahvemmat seisoivat heikompien rinnalla. Osallisuus ja yhteys Jumalaan on tätä kaikkea. Jumalan rakkaus
voi tänä aikana tulla todeksi meidän ihmisten kautta, kun tulemme pieniksi ihmisiksi toinen toisillemme.
Olemme tässä kaikessa yhdessä ja vain yhdessä selviämme eteenpäin. Kun joku meistä väsyy, tarvitaan
toista valaisemaan tietä ja pitämään yllä toivoa.
Vahva toivomme on se, että pimeyden, pelon ja kuoleman jälkeen koittaa ylösnousemuksen aamu. Valo
voittaa pimeyden. Pysymällä valossa, pidämme yllä ylösnousemustoivoa. Pimeys ja sielunvihollinen ei saa
meistä voittoa, vaan olemme Kaikkivaltiaan suojissa. Tästähän on kysymys myös paastossa, joka kutsuu
meitä tutkiskelemaan itseämme ja näkyvän maailmamme pimeyttä. Paasto haastaa palaamaan ihmisen
syvimpään minuuteen eli Jumalan kuvaksi luotuun ihmiseen, jolla on tässä maailmassa vastuu ihmisyyden ja
hyvän elämän toteutumisesta. Tämä tarkoittaa Jumalan rakkauden näkyväksi tekemistä ja toivon
herättämistä toivottomille, osattomille, heikompien vahvistamista ja oman osan tunnistamista. Toivo on
pelkoa vahvempi ja syntinen ihminen kaipaa armoon tulemista, omana itsenä nähdyksi tulemista ja
hyväksyvää rakkautta. Elämän leipää, rakkautta, vapautuksen toivoa ja ylösnousemususkoa saamme jakaa
varsin arkisilla tavoilla ja naapuriavulla. Me perheenä päätimme muuttaa Facebook-profiilimme “Ruotsalat
Virossa” nyt “Ruotsalat Toivon Tiellä” -nimiseksi ja tällä viikolla tuomme toivon viestejä iltaisin klo 19.00
Facebook-sivumme live-lähetyksessä. Mikäli katsojia riittää, voidaan FB livejä tehdä myös tulevaisuudessa.
Kaipaamme elävään yhteyteen, joka on ihmiselle luontainen tila ja kiitollisin mielin ajattelemme sinua, joka
luet tätä kirjettä. Toivoa on, pitäkäämme sitä yllä!

“Henki voiman, lohdutuksen, neuvo rukouksen tie.
Armoon ylösnousemuksen minut uudista ja vie.
Vaienna jo valitus, voimaksi tee heikkous.”
(SV 84:4)

Enkelein,
Pia, Tero, Viola, Vilja ja Loviise-lähetyskoira Ruotsala
Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen kouluttajana.
Tero kehittää kirkon nuoriso- ja musiikkityötä.
Rukousaiheet: Jumalan varjelus ihmiskunnalle,
lohdutusta läheisen menettäneille ja toivoa.
Perheemme tulevaisuus.

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.

