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Jatkuvaa ylösnousemusiloa Virosta!
Uusi työkausi on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Oli kiva tulla takaisin Tallinnan kotiimme ja
aloittaa jälleen tutut rutiinit Virossa. Ilo on ollut muistella Suomen jaksoamme. Kevään
aikana on ollut helppo huomata kuinka paljon pienikin vaihtelu virkisti ja antoi uutta
intoa palata taas tuttuun työhön. Kiitos teille kaikille, jotka olette ajatuksin, sanoin ja
teoin kulkeneet kanssamme yhteisellä lähetysmatkalla!
Perhekeskus
Vuoden alku on ollut perhetyössä täynnä tapahtumia ja perheneuvontaa. Viron valtio on aloittanut syntyvyyden
nostamiseksi kampanjan, jotta jokainen nainen synnyttäisi kolme lasta. Meidän kiintiömme täyttyi 18.1.2018, kun
syntyi kolmas Viron kirkon perhekeskus -Haapsaluun, Länsi-Viroon. Vietimme näyttäviä avajaisia median,
kansanedustajien ja koko kaupungin juhliessa kanssamme Haapsalun Jaanin kirkon yhteyteen avatuissa tiloissa.
Piispa Tiit Salumäe siunasi keskuksen työntekijöineen käyttöön. Keskusta johtaa Mirjam Tinno, joka tuli
loppukesästä Tallinnan keskuksen perheterapeutti-harjoittelijan työhaastatteluun ja kuultuaan uudesta yksiköstä
sanoi: “Oi, olen aina toivonut voivani asua Haapsalussa!” Mirjamin tiimiin johdatettiin vielä perheterapeuttikoulupsykologi Kairit Kivimäe ja vapaaehtoinen psykologi-perhe- ja traumaterapeutti Tiina Kütt, jotka ovat
Haapsalusta kotoisin. Muuta tiimiä kootaan pikkuhiljaa.
Lukuisat uudet asiakkaat, uudet vanhemmuuden tukemisen ja miesten väkivallan katkaisuryhmät sekä
konferenssit ovat täyttäneet päiviämme. Pia on kouluttanut sekä kriminaalihuollon että uhripäivystyksen
työntekijöitä, tavannut kumppaneita ja ottanut vastaan vanhoja sekä uusia terapia-asiakkaita. Viron Papiston
päivillä 23.-24.1. Perhekeskus sai paljon positiivista palautetta ja 29.1. tapasimme 15 perheneuvojan kanssa Viron
kirkon arkkipiispa Urmas Viilman sekä uuden kanslerin Andrus Mõttuksen, joka kehotti Perhekeskusta jatkamaan
samaan malliin. Marraskuun kirkolliskokouksessa jaettiin uudelleen kanslerin salkkuja ja olemme nyt alkuvuoden
perehdyttänyt piispa Joel Luhametsää Perhekeskuksen työhön, joka siirtyi salkkujaossa ainoana työalana
piispallisiin käsiin. Olemme toivoneet tämän myötä saavamme lisää näkyvyyttä, joka edesauttaa taloudellisten
resurssien kasvua. Haapsalun yksikölle keräämme edelleen alkaneen vuoden budjettia tiedostaen, ettei yksikön
johtajan palkaksi 500 euroa ole riittävä.
Ihanan voimaannuttava lahja oli Suomen kirkon perheneuvojien neuvottelupäiville osallistuminen 7.-9.2.
Vaasassa. Lapuan hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskukset kutsuivat Virosta kolme edustajaa mukaan aivan, kuten vuosi sitten Espoo kutsui. Toivomme tästä tulevan perinteen, koska Viron nuorelle perheneuvonnalle
on tärkeää päästä vahvistumaan tästä yhteydestä ja saada voimaa kollegiaalisuudesta.

Vieraita
Helmikuun alussa, Tallinnan Jaanin kirkossa, saimme mahdollisuuden
järjestää Majatalo-illan. Ilkka Puhakka, Jukka Jämsen, Pekka Simojoki
ja etCetera kuoro tulivat kylään. Ilta oli hieno ja todella kiitollisin
mielin olemme ottaneet vastaan valtavasti kiitosta ja positiivista
palautetta. Lukuisat ovat todenneet, että juuri tällaista tarvitsisimme nyt
Virossa. Lukuisat seurakunnat Virossa ovat jo kyselleet mahdollisuutta
saada kyseinen joukko myös heille Majataloilemaan! Katsotaan, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan.

Uutiskirje
Maaliskuussa saimme perhekeskukseen vieraaksi Herättäjäyhdistyksen ryhmän. Oli ilo kohdata niin uusia kuin
myös vanhoja tuttuja!

Musiikkityö
Musiikkityössä vuoden alku tarjosi paljon uutta ja vanhaa. Teron oli helppo palata takaisin töihin, kun lukuisat
tapahtumat, mm. Kiviklubi-nuortenilta Lasnamäellä, Tähendus sõnade taga-raamattuillat, sekä Reinaru Vennadyhtyeen konsertit sopivasti täyttivät kalenteria heti tammikuun alusta.
Seurakuntien taholta tuli jo syksyn aikana kyselyjä nuorten bänditoiminnasta. Olen pääsääntöisesti suostunut kaikkiin pyyntöihin sillä
ehdolla, että pyytävästä seurakunnasta tulisi löytyä heti myös paikallinen
vastuunkantaja työtä tekemään. Sillä tavoin pyrin sitouttamaan ja
vastuuttamaan heti paikallisia ja tekemään bänditoiminnasta mahd.
paikallisen näköistä. Yksi iloinen erimerkki toiminnasta on Lasnamäen
seurakunta, jossa seurakunnan uusi nuorisotyöntekijä Samuel Reinaru,
aloitti nuorten bändi-illat.
Maaliskuun puolivälissä Tero pakkasi laukkunsa ja lähti yhdessä Joel Reinarun kanssa Englantiin tapaamaan
kahta virolaista nuorta, Katarina Kaleinikasta Viimsistä ja Mattias Haameria Põltsamaalta. Norjan Lähetysseura
tarjosi viime vuoden lopulla mahdollisuutta lähettää kaksi nuorta Englantiin tekemällä oppimaan ja saamaan uusia
ideoita siitä, mitä nuorisotyö Englannissa on ja voisiko sieltä saatuja ideoita käyttää myös Virossa. Ilokseni
totesimme, että nuorilla on aika mennyt todella hienosti! He ovat saaneet osallistua aktiivisesti seurakuntien
toimintaan. Oli ilo kuunnella kahta innostunutta nuorta, joilla oli
selkeä tunne siitä, että Jumala haluaa heitä ohjata valtakuntansa
työhön. Heitä kuunnellessani koin, että suuri haaste, niin itselleni
kuin myös Joelille, on varmistaa tilanne Viron päässä. Mikäli heillä
kotiin palattuaan olisi intoa ja halua panna käytäntöön matkalla
opittuja asioita, olisi todella tärkeää, että silloin heille löytyisi tukea ja
ohjausta. Erityisen tärkeää on jo nyt kertoa nuorten kotiseurakuntien
pastoreille ja vastuunkantajille, mitä ko. harjoittelu tarkoittaa ja
millaisia ainutlaatuisia mahdollisuuksia nuoren saama tieto,taito ja
kokemus tarjoaisi myös oman kotiseurakunnan työhön Virossa!
Ja kyllä Englannissa oli kiva käydä! Vaikka oli kylmää jä märkää,
niin silti ihmisten välitön ystävällisyys ja englantilainen huumori
lämmittivät mieltä vielä pitkään matkan jälkeen!
Lopuksi haluamma toivottaa Sinulle jatkuvaa pääsiäisen rauhaa ja iloa!
Olkoon ristin mies, ylösnoussut Kristus itse kanssasi jokaisena päivänä. Tuohon armoon tukeutuen
pyydämme siunausta lähetystyöllemme Virossa!
“Nyt kiitos Karitsalle ja Ylösnousseelle! Nimeesi kokoonnuimme, on armoa vain se!
Kärsithän puolestamme ja kuolit ristillä, sen tähden, että meille koittaisi elämä. (SV 146:1)
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