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Syksyinen tervehdys Virosta!
Kesä on vihdoin taipunut syksyyn myös Virossa ja vielä joku saattaa täällä kysäistä, miten kesälomamme
meni. Virossa on käyty puolitoista kuukautta koulua ja ihmiset alkavat päästä pitkän kesän jälkeen
työrytmiin. M/s Estonian uppoamisesta tuli hiljattain kuluneeksi 25 vuotta ja Perhekeskuksen myrskyisä
vuosi alkaa tyyntyä -kunnes koittaa uusi myrsky. Järkyttävinä, raskaina ja epävarmoina aikoina kaipaamme
turvaa ja rauhaa. Tilaa rahoittua ja ajatella, vakautta, lohdutusta sekä toivon näköaloja saamme välittää
virolaisille niin musiikin kuin terapeuttisen työn keinoin. On kiitollista saada palvella näissä tehtävissä
lähetettynä tiedostaen, että työtämme kannetaan. Kiitos, ettemme ole yksin, vaan yhdessä kanssasi toivon
tiellä!

Perhekeskus
Kirjoitimme huhtikuussa epävarmuudesta, joka liittyi organisaatiomuutokseen ja Perhekeskuksen johtajan
vaihdokseen. Asian selvittäminen on vielä kesken, mutta Pian ja Lähetysseuran havainnot näyttävät olleen
tosia.
Kesäkuun lopussa uuden säätiön hallintoneuvosto irtisanoi epäluottamuslauseen takia hallituksen, jossa oli
jäljellä uusi toiminnanjohtaja ja talousjohtaja. Pia pyydettiin takaisin johtamaan toimintaa kriisin ajaksi. Pia
muodosti uuden hallituksen, joka on yrittänyt kolmen kuukauden aikana saada koko kirjanpidon, kaikki
solmitut sopimukset ja muut paperit itselleen. Dokumentteja on kuitenkin pyritty salaamaan ja tililtä käy
ilmi, että toimintaa on jätetty toteuttamatta samalla, kun varoja on käytetty selvästi yli budjetin.Tästä on
nyt rahoittajamme Sosiaaliministeriö esittänyt selvityspyynnön Perhekeskukselle. Uhkana on, että saamme
luottomerkinnän, jonka takia emme pääse monta vuotta odottamaamme ministeriön strategisen
kumppanuuden hankekilpailuun. Kriisin ajoitus on huonoin
mahdollinen.
Heikosta taloustilanteesta huolimatta ne perheneuvojat, jotka
eivät osallistuneet kyseenalaiseen varojen käyttöön, tekevät
päivittäin merkityksellistä ja hyvää työtä perheiden auttamiseksi.
Pia on myös rekrytoinut kuukauden sisällä viisi uutta työntekijää
irtisanottujen tilalle ja organisaatiota uudistetaan monin tavoin,
jotta se saataisiin kestävälle pohjalle ja käytössä olisivat riittävät
Pia koulutti Parisuhteen palikat -kouluttajia
valvontamekanismit. Uudet hallituksen jäsenet Jana ja Velda ovat 21.9. ja tällä kertaa ryhmässä oli myös yksi
piispa vaimoineen. Tähän mennessä Viron
kuin taivaan lahjoja, sillä molemmilla on sekä lainopillista että
kirkkoon on koulutettu yli 100 ohjaajaa
kirjanpidollista osaamista, puhumattakaan liikevaistosta.
Parisuhteen Palikoihin.
Psykologi ja entinen juristi Jana Võrk on toiminut vuosia johtajien
konsulttina ja perustanut mm. Viron-Hollannin kauppakamarin. Psykologi Velda Veia on luonut Viron
vankilapsykologia-systeemin ja väkivallan katkaisun ohjelman sekä ollut vuosia menestyvä yrittäjä. Olemme
vihdoin päässeet takaisin alkuperäiseen suunnitelmaan ja Jana otti Tallinnan keskuksen johtaakseen 1.10.
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alkaen, Velda johtaa Haapsalun keskusta ja Lea Saar on palannut sairaslomalta johtamaan Tarton keskusta.
Seuraavaksi on vuorossa hallintoneuvoston uudistaminen, sillä heidän valvontansa petti ja tämä toimielin
edustaa ylintä valtaa säätiössä.
Arkkipiispa Urmas Viilma on antanut tässä vaiheessa kaiken vastuun ja vapauden Pian käsiin, jotta ennen
ensi kesää saadaan luotua vahvempi organisaatio ja toimivammat mekanismit Perhekeskuksen eettisen
kestävän kehityksen ja omaehtoisuuden takaamiseksi. Pia puolestaan on pyytänyt hallintoneuvostoa
ottamaan suuremman vastuun paikallisen kumppanin edustajana ja rekrytoimaan mahdollisimman pian
uuden, paikallisen toiminnanjohtajan.
Tämä puolivuotiskausi on ollut hyvin raskas sekä opettavainen ja tuonut hyvin esille niin virolaisen
yhteiskunnan kuin kirkon hallinnon heikkoja kohtia. Lähetysseuralle on tärkeää kumppanin hallinnon
vahvistaminen, antikorruptio ja työn eettisyys kaikilla tasoilla. Suomalainen lähetystyöntekijä saattaa vielä
10 vuoden jälkeen “astua ämpäriin”, kuten viroksi sanotaan ja toisaalta sen myötä tehdä näkyväksi
ongelmakohtia. Tämän kriisin käsittelyssä on ollut merkityksellistä kuulla ja huomata, että arkkipiispa Viilma
ajaa hallinnon läpinäkyvyyttä ja on tahtoa löytää ratkaisuja ulos neuvostoajan kaavoista. Yhden kansan
mielessä ja tietoisuudessa ottaa aikaa, että eettisyys alkaa näkyä käytänteissä. Luottamus rakentuu hitaasti.

FELM voluntaarit
Suuri lahja on ollut myös saada Viroon toinen toistaan upeampia vapaaehtoisia, jotka tulevat Lähde
liikkeelle -koulutuksen jälkeen Lähetysseuran kautta vapaaehtoistyöhön työalueelle 3-6 kuukaudeksi.
Virossa FELM voluntaareja ohjaa Pia. Maalikuusta kesäkuuhun ilonamme olivat pian kolmekymppiset
matemaatikko Maria Koskio Tampereelta ja sosiaalipsykologi Virpi Johansson Helsingistä. Lokakuusta
vuoden loppuun saamme pitää Misku Välimäkeä, joka teologina työskentelee Roihuvuoren seurakunnan
tiedottajana ja yhteisöprojektissa.
Myös emeritavoluntaarit ovat jääneet tukijoukoiksi. Jälleen kesällä Jaana Lescelius oli miehensä Jussin
kanssa Mustamäen lastenleirillä apuna kokkaamassa ja leirin “isovanhempina”. Eläkerovasti Kaarina KohoLeppänen kävi viime viikolla taas Haapsalun Perhekeskuksessa ohjaamassa Isovanhemmuuden palikat ryhmiä. Pia vapaaehtoisten ohjaajana iloitsee, että jokainen löytää paikkansa palvella ja käyttää lahjojaan
Viron hyväksi.

Musiikkityö
Kesäkuussa oli Terolle suuri ilo vastaanottaa Viron kirkon myöntämä
”Vuoden tapahtuma 2018”-palkinto, joka annettiin ”Taevaisa Peopesal”levylle. Tero on palkinnosta erityisen iloinen levyllä laulavien Hagerin
seurakunnan lasten puolesta. He olivat palkinnosta todella innoissaan!
Toivottavasti laulut alkavat soida ympäri Viroa lastenkuorojen
ohjelmistoissa.
Kesäkuun lopulla Tero sai kutsun Rauman seurakunnan rippikoululaisten
kanssa Mustamäen seurakunnan lastenleirille. Kolmena aamuna
pakkautui pienryhmä nuoria Teron autoon ja yhdessä he toteuttivat
tunnin mittaisen laulu- ja leikkihetken lastenleirillä, jossa osallistujista

Vuoden nuorisotyöntekijä Maila
Juns-Veldre, Lapsi- ja nuorisotyön
toiminnanjohtaja Triin Salmu,
vuoden lapsityöntekijä Maris
Kuldkepp ja Tero Ruotsala.
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suurin osa oli kaupungin sosiaalihuollon kautta tulleita rikkinäisten perheiden lapsia. Oli helppo huomata,
kuinka tärkeää näille lapsille oli nähdä vanhempia nuoria ja aikuisia, jotka olivat aidosti kiinnostuneita ja
joilla oli aikaa olla heidän kanssaan. Olen myöhemmin saanut paljon kiitosta vierailuistamme seurakunnan
pastorilta Tiina Klemetiltä. Suuri kiitos Raumalaiset! Olitte mahtavia!
Heinäkuussa järjestettiin seitsemäs LIFE(taide/media/tanssi/musiikki)-leiri. Tero oli mukana vetämässä
musiikkityöpajaa. Kyllä Virossa seurakuntien toiminnassa mukana on paljon lahjakkaita nuoria. Toivon
todella, että pystyisimme tukemaan heitä käyttämään lahjojaan rohkeasti myös seurakuntien toiminnassa.
Syyskuun lopulla Tero kävi Tartossa Paavalin seurakunnan nuortenpäivillä. Erityisesti päivillä esiintynyt uusi
folk-henkinen tyttöbändi Vikkel Sukkel oli todella hyvä! Ennen konserttia lukuisat nuoret kysyivät
Terolta:”Tulitko huolehtimaan äänentoistosta?” Oli todella hienoa vastata:”En!” Sain rauhassa kuunnella ja
seurata niitä paikallisia lahjakkaita nuoria, jotka hienosti huolehtivat tapahtuman teknisestä toteutuksesta.
Samat nuoret, jotka vuosia sitten
tulivat arasti kyelemään Terolta
laitteista ja niiden käytöstä, ovat nyt
niitä, jotka kantavat vastuuta
seurakunnissaan tapahtumien
teknisestä toteutuksesta. Niin sen
pitää mennäkin.

Folk yhtye Vikkel Sukkel - Villasukka

Nuoret Englantiin-projekti
Syyskuun alussa lähti jälleen kaksi uutta nuorta ulkomaille seurakuntaharjoitteluun. Yksi Englantiin ja toinen
Ranskaan. Englannin päässä on hieman huolta aiheuttanut BREXIT-tilanne ja sen vaikutukset. Sen takia
todella iloinen asia oli Ranskan paikkojen aukeaminen. Keväällä harjoittelusta palannut Hanna Maria Salong
innostui tarjoamastamme projektisihteerin työstä ja hän on hienosti ottanut vastuuta erityisesti
yhteydenpidosta maailmalla oleviin nuoriin. Olemme Joel Reinarun kanssa aloittaneet neuvottelut
projektista vastaavan Norjan Lähetysseuran kanssa siitä, josko he ottasivat vastuun myös Hannan
toimintakuluista tulevaisuudessa.

Radio-ohjelmat “Kõiges Su kõrval” ja ”Keikkabussi”
Keväällä Viron Perheradio -kanavalta pyydettiin Piaa aloittamaan
radio-ohjelmien tekeminen. Perheeseen, parisuhteeseen, kasvatukseen
ja sielunhoidon teemoihin liittyen kaivattiin ohjelmaformaattia, jossa
Pia kutsuu studioon perheneuvojia keskustelemaan näistä.
Ohjelmasarjaa tehdään kevääseen asti yhteensä 30 lähetystä ja se
kantaa Viron kirkon Perhekeskuksen mottoa nimenään: Kaikessa
rinnallasi, Kõiges su kõrval. Ohjelma edesauttaa vaikuttamistyötä ja
lisää tietoisuutta mm. lapseen kohdistuvan väkivallan vaikutuksista,
parisuhteen hyvinvoinnista ja surusta selviämisestä.
Pian kautta tuli taas Terolle pyyntö aloittaa kristillinen musiikkipitoinen
radio-ohjelma. Tero lupasi tarttua toimeen, kun sai mukaan ohjelmaa
toimittamaan Daniel Reinarun. Vuodet yhdessä kiertäessämme

Pia studiossa Lii Lilleojan kanssa
nauhoittamassa murrosikäisen
ymmärtämiseen liittyvää ohjelmaa. Lii on
Tallinnan Perhekeskuksen nykyinen
pääperheneuvoja. Hän on perheterapeutti
ja opettaa erityispedagogiikkaa
yliopistolla.
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konsertoimassa ympäri Viroa ja Suomea on tuonut mukanaan lukuisia tunteja yhteistä aikaa autossa istuen.
Siellä on keskusteltu asioista laidasta laitaan ja kuunneltu paljon musiikkia. Siitä saimme idean myös
ohjelman nimeen Keikkabussi. Jännityksellä odotamme, kuinka radion kuuntelijat ottavat vastaan kahden
kristillisen muusikon pohdinnat niin musiikista, kuin myös siitä kaikesta mitä olemme tien päällä nähneet ja
kokeneet.
---Erityiskiitokset ja onnittelut Vantaan perheneuvonnalle, joka täytti 29.9. komeat 50 vuotta ja kerää juhlansa
kunniaksi Lähetysseuran kautta kolehdin Viron kirkon Perhekeskukselle neljännen perheasian
neuvottelukeskuksen avaamiseen Itä-Viroon Jõhviin. Samoin lämpimät onnittelut ja kiitokset rovasti Sinikka
Laineelle 80-vuotisjuhlakolehdista Perhekeskukselle!

"Elämän näen pientareelle piirtyvän;
Herra antoi, Herra otti, kiitos Herran!
Lopulla matkaa ikäväni ymmärrän:
Ihmisen on määrä kotiin päästä kerran.
Vaikka vaellus on vaivaista,
minä vielä jaksan toivoa;
olen kahden maan kansalainen."
(SV 243:4)
Voimia ja valoa syksyn pimeään, hyviä hetkiä läheisten ihmisten yhteyden turvasatamassa ja rauhaa!

Enkelein,
Pia, Tero, Viola, Vilja ja Loviise-lähetyskoira Ruotsala

Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen kouluttajana.
Tero kehittää kirkon nuoriso- ja musiikkityötä.
Rukousaiheet: Pyydämme esirukousta
Perhekeskuksen tulevaisuudelle, Nuoret
Englantiin-projektille, omaan ja työtovereiden
jaksamiseen, Violan IB-lukion abivuoteen ja
Viron kirkkojen rakentamishankkeisiin.

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.

