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Jõulude tervitused, jouluiset terveiset!
Syksy on mennyt kovin nopeasti ja parissa viikossa ruohonleikkuu on vaihtunut kuusen
koristeluksi sekä Euroopan parhaan joulutorin ja seimikadun ihmettelyksi. Suureksi
avuksi ja iloksi tänä syksynä oli FELM volunteeri eli vapaaehtoinen Kaarina KohoLeppänen, jonka kanssa koimme paavin visiitin ja Narvan Kirkkopäivät. Tapahtumarikas
syksy huipentui Teron vironkielisen Solina-levyn: ”Taevaisa Peopesal” julkistamiseen
ja Pian “maailmanparannus”-viikonloppuun. Ei tässä voi kuin ihmetellä ja kiittää -myös
sinusta, joka luet kirjeitämme ja tuet lähetystyötä Virossa.

Perhekeskus
Viron kirkon Perhekeskuksella on ollut tiivis ja toimelias puolivuotiskausi. Kolmessa keskuksessa on tarjottu
sadoille perheille perhe- ja kasvatusneuvontaa, terapioita ja koulutuksellista tukea vanhemmuuden-,
erityislasten vanhemmuuden, isovanhemmuuden-, perheväkivallan katkaisun, nuorten seurustelun palikoiden
ja sururyhmissä. Olemme kouluttaneet ammattilaisia ja esim. 6.9. järjestimme amerikkalaisten
luennoitsijoiden tuella Hengellisen väkivallan koulutuksen sekä 7.9. Uusperhe-aiheisen koulutuksen, jota
pääsivät toteuttamaan kouluttajat Saija Falck ja Anssi Tietäväinen Suomen kirkon perheneuvonnan tuella.
Olemme saaneet myös 10 uutta vapaaehtoista, lähinnä perheterapian opiskelijoita (joilla aikaisempi MT-alan
tutkinto) keskuksiimme töihin -viimeisimpänä saviterapeutin traumatisoituneita lapsia auttamaan. Pia on
käynyt kouluttamassa vankiloiden työntekijöille väkivallan katkaisua ja puhunut syksyn valtakunnallisissa
konferensseissa esim. Sovittelusta naisjärjestöille ja Lapsikeskeisen perhetyön eettisistä ja arvoperustasta
Lastensuojeluliiton jäsenille. Perhekeskus on ollut edustettuna myös monissa tapahtumissa ja verkostoissa
ympäri Viroa. Saatuamme valtiolta kehittämisrahoitusta, olemme myös työstäneet uutta strategiaa ja
organsaatiomallia. Viron Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa esityksemme irrottaa Perhekeskus
Kirkkohallituksen alaisuudesta ja luoda sille oma, itsenäinen säätiö, jolla on joustavammat mahdollisuudet
saada rahoituksia ja päästä strategiseen kumppanuuteen Viron Sosiaaliministeriön kanssa. Tämä tosin
riippuu paljon puoluepolitiikasta ja kevään parlamenttivaalien tuloksesta. Nykyinen sosiaaliministeri Kaia
Iva edustaa Isamaa -puoluetta ja suhtautuu meihin kristillisen arvopohjan omaavana organisaationa
positiivisesti.

FELM Voluntääri Kaarina
Lahtelainen eläkeläisrovasti Kaarina Koho-Leppänen kävi
Lähetysseuran Lähde liikkeelle -koulutuksen ja teki siihen liittyvän
ulkomaantyön tutustumisjakson Perhekeskuksessa 15.8.-15.10.
Koulutusten ja sielunhoidon lisäksi Kaarinalla oli mahdollisuus
osallistua Narvan Kirkkopäiville 28.-30.9. ja paavi Franciscuksen
vierailuun Tallinnassa 25.9. Pia mursi jalkansa salibandyssä juuri
ennen paavin tuloa ja suomalainen naispappiskaksikko päätyi
menemään Paavin messuun pyörätuolin kera. Järjestäjät ohjasivat
Pian ja Kaarinan eturiviin, johon paavi kaarsi omalla
pappamobiilillaan parkkeeraten Pian eteen ja astuen alas siunaamaan
pyörätuoleilla paikalle tulleita. Kohtaaminen oli lämmin ja paavin
sanoma Virolle selkeä: “Todellinen vapaus on jotain muuta kuin
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materian orjuutta…. Nuorissa on tulevaisuus!” Perhekeskus oli hyvin kiitollinen Kaarinasta, joka toi meille
paljon iloa ja rohkaisua sekä kokreettista apua mm. ohjaamalla isovanhemmuuden ryhmiä Tallinnassa ja
Haapsalussa.

Pia 40
Tämä on ollut Pian 40-vuotisjuhlavuosi,
jolloin on syntymäpäivän varjolla ollut
mahdollistaa nostaa esille tärkeitä teemoja.
Heinäkuussa pidimme Kauhavan kirkossa
syntymäpäiväseurat, joissa kerättiin rahaa
syksyksi Viron tapahtumiin. Lisärahaa
saimme Viron Sosiaaliministeriöltä ja
Suomen Kirkkohallituksen Kasvatus- ja
Perheasiat lähtivät talkoisiin, kuten myös
Suomen arabiseurakunta ja Robert Örell,
joka on Ruotsissa luonut
radikalisoitumisen ja ääriajattelun (myös
terrorismin) torjumiseen ja ääriliikkeistä
Tämän yhteistyön tuloksena pidettiin 2.11.
Tallinnassa konferenssi “Mustavalkoisesta
ajattelusta kunnioittavaan dialogiin”, johon
osallistui 80 henkeä ja jota sai seurata
myös suorana lähetyksenä. Sosiaaliministerin tervehdyksen jälkeen Suomen kirkon perheneuvonnan
asiantuntija Anne Anttonen piti luennon “Miten päästä mustavalkoisuudesta kunniottavaan
vuorovaikutukseen?” Yleisölle oli mielenkiintoista kuulla mustavalkoisen ja stigmatisoivan ajattelun
kehityspsykologisesta synnystä. Annen jälkeen Robert Örell kertoi siitä, mihin mustavalkoisuus ja
epäinhimillistäminen voi pahimmillaan johtaa ja miten sieltä pääsee ulos. Lounaan jälkeen käsiteltiin
mustavalkoisuuden aiheuttamia ilmiöitä perheessä ja pureuduttiin hyvin käytännöllisesti dialogeissa niin
perheväkivaltaan, riitaisan eroperheen lapsen asemaan, vammaisen lapsen asemaan Virossa sekä kirjalija
Imbi Pajun ja lastenpsykiatri Anne Kleinbergin dialogiin: “Traumahistorian vaikutus Virolle. Miten päästä
menneisyyden haavoista moninaisuuden hyväksymiseen?” Päivän viimeisessä osassa lavalle astuivat
‘vallanpitäjät' ja arkkipiispa Viilma kertoi henkilökohtaisen kokemuksen, millaista on kristittynä ja kirkon
johtajana kokea stigmatisointia ja mustavalkoisuutta. Olimme saaneet paikalle viiden suurimman puolueen
edustajat, pari ministeriäkin ja paneelissa he kertoivat, miksi politiikassa on paljon mustamaalaamista, vihaa
ja henkilökohtaisuuksiin menemistä. Pohditiin myös sitä, miten politiikassa päästä eroon näitä ilmiöistä.
Eduskunnan puhemies Enn Eesmaa sanoi: “Ehkä kaipaamme politiikkaan lisää empatiaa.” Oikeusministeri
Urmas Reinsalu sanoi: “Häpeämme tunteitamme, joita voisimme näyttää enemmän -varsinkin me miehet.”
Superviikonlopun lauantaina 3.11. järjestimme kirkon koulutusinstituutissa Anne Anttosen koulutuksen
“Johdatus psykoanalyyttiseen pariterapiaan”, mikä oli loistava mahdollisuus tuoda virolaisia terapeutteja ja
psykologeja lähemmäs kirkkoa. Koulutus oli todella suosittu ja onnistunut.
Sunnuntaina 4.11. järjestimme Maailmojen messun, joka toteutettiin eri kielillä, kulttuurisilla tavoilla ja
suuren vapaaehtoisten joukon kanssa. Messun liturgina oli Pia, musiikkijohtajana Tero ja saarnasi Suomessa
toimiva arabipastori Ramez Ansara. Messun päätteeksi syötiin syyrialaisten pakolaisten valmistamia
arabiherkkuja.
Viikonlopun ohjelmien tavoite oli nostaa esille yhteiskunnassa marginaaliin joutuneita (vammaiset,
maahanmuuttajat, väkivallantekijät), nostaa tietoisuutta mustavalkoisuudesta ja sen vaikutuksista, kasvattaa
osallisuutta ja empatiaa vähemmistöjen suhteen sekä lisätä kunnioittavaa dialogia eli lähimmäisen rakkautta
sen merkityksellisemmässä muodossa -ihmisten välisessä kanssakäymisessä, jokapäiväisessä
vuorovaikutuksessa. Vain kunnioituksesta ja toisen ihmisarvon tunnustamisesta voi syntyä aitoa kohtaamista
ja kestävää rauhaa.
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Musiikkityö
Noin kaksi vuotta sitten Simojoen
Pekka kysyi halukkuutta toteuttaa
vastajulkaistu lastenlevy ”Solina”
viroksi. Ilokseni jälleen kerran Sigrid
Põld ja Merle Liblik, yhdessä Hagerin
seurakunnan lapsikuoron lasten kanssa,
innostuivat asiasta. Erityisesti kulunut
vuosi menikin tiiviisti käännöstyön,
haarjoitusten, äänitysten ja
studiotyöskentelyn merkeissä. Levyn teossa oli useampikin mutka matkassa, mutta kaikista selvittiin niin,
että julkaisukonsertti oli isäinpäivänä 11.11. Valitettavasti levyt olivat vielä painossa, mutta ei se tahtia
haitannut. Olen todella iloinen ja ylpeä levyllä laulavista lapsista. Rohkeasti ja aristelematta he tarttuivat
haasteeseen. Suuri kiitos Simojoen Pekalle ja Seinäjoen seurakunnan lastenkuorolle Solinalle suuresta tuesta
ja hienosta esimerkistä! Toivon, että tulevaisuudessa olisi mahdollista toteuttaa yhteinen konsertti.
Halutessanne levyä voi kysyä Terolta.
Nuoret Englantiin-projekti
Kesän lopulla lähti Englantiin kaksi uutta nuorta
vuoden työharjoitteluun Anglikaanisen kirkon
seurakuntiin. Linda ja Hanna-Maria ovat
kotiseurakunnissaan aktiivisia vastuunkantajia, joiden
haerteilla on ollut myös seurakuntiensa nuorisotyö.
Olen ollut todella iloinen, että harjoittelujakso
Englannissa on lähtenyt molemmilla hienosti liikkeelle.
Ensimmäisiltä Englantiin harjoittelujaksolle lähteneiltä
nuorilta, Mattiakselta ja Katariinalta, saatu palaute ja
kokemukset ovat auttaneet suuresti kehittämään
erityisesti harjoitteluun valmistavaa perehdytystä.
Projektista Virossa vastaavat Joel Reinaru ja Tero. Tavoitteenamme on luoda ensi vuoden aikana selvät
koulutus- ja toimintaohjeet harjoittelua varten. Vaikkakin 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. Olemme todella kiitollisia Suomen Lähetysseuralle,
joka lähti tukemaan projektin Viron-työtä.
Seimessä lepää rakas Jeesuksemme,
siksipä kiitosta nyt veisailemme:
Siunattu siemen, ennustettu varhain,
Jumalan Poika, joululahja parhain.
SV 188:5
Armorikasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja rauhaa vuodelle 2019!
Enkelein,
Pia, Tero, Viola ja Vilja Ruotsala sekä lähetyskoira Loviise
Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen johtajana. Tero
kehittää kirkon nuoriso- ja musiikkityötä.
Rukousaiheet: Perhekeskuksen rahoitus 2019 ja
uudet vastuuhenkilöt.
Vaikeille huoltajuuskiistoille ratkaisuja.

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.

