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Perheiden hyvinvoinnin tukeminen
Yhteistyökumppani: Viron evankelis-luterilainen kirkko
Hankkeen kuvaus lyhyesti:

Viron kirkon perhekeskus on tarjonnut Virossa kristillistä perheneuvontaa ja koulutusta, monialaista
yhteistyötä lapsiin ja perheisiin kohdistuvissa kysymyksissä tammikuusta 2014 alkaen. Perhekeskus on Viron
kirkkohallituksen osasto, jonka alayksikköinä toimivat Tallinnan, Tarton ja Haapsalun keskukset.
Perhekeskuksen kautta kirkko toteuttaa omaa ydintehtäväänsä, osoittaen tukea juuri heikoimmassa asemassa
oleville ja on tullut näkyväksi yhteiskunnassa, jossa luottamus kirkkoa kohtaan on heikkoa.
Kumppanuussopimusten myötä perhekeskus tarjoaa mm. koulutuksia kunnille ja muille
yhteistyökumppaneille sekä on mukana messuilla ja tapahtumissa esittelemässä perheneuvontaa sekä
Parisuhteen- ja Vanhemmuuden palikoita. Perheneuvonta on ydintyötä, jonka ympärille rakentuu muu.
Perhekeskus on mukana yhteiskunnallisissa verkostoissa kehittämässä lastensuojelutyötä, perheväkivallan
hoitoa ja perhesuhteiden, kiintiöpakolaisten vastaanottamisen tapoja sekä vanhemmuuden tukemista Virossa.
Viron kirkko ja sen toimintaperiaatteet sekä arvopohja ovat tulleet ymmärrettävämmäksi perhekeskuksen
medianäkyvyyden myötä.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2017 ja 1-6/2018:
Vuoden 2017 toisella puolivuotiskaudella merkittävin toiminto perhekeskuksen työssä oli Viron
Kriminaalihuollon Tallinnan ja Tarttoon tilaama koulutussarja, “Perheväkivallan syyt ja ratkaisut”.
Uutena kohderyhmänä ovat pakolaiset, joita Viro ottaa vastaan pääosin Kreikan ja Turkin kautta ja
joiden perhekysymyksiin liittyen EELK perhekeskukselta pyydetään neuvoa ja apua. EELK
perhekeskus on ainoa keskus Virossa, missä kiintiöpakolaiset sekä maahanmuuttajat saavat
perheneuvontaa arabiaksi, venäjäksi ja englanniksi. Koko toimintakauden ajan on toiminut
perhekeskeinen perheneuvonta ja lisäksi koulutukset sekä tukiryhmät. Miesten väkivallan
katkaisuryhmä on kokoontunut sekä Tallinnassa että Tartossa. Lisäksi Tartossa tarjottiin
isovanhemmuuden tukiryhmää ja vammaisten lasten perheiden vertaistuen ryhmää. Tallinnassa
kokoontui vanhemmuuden tukiryhmiä sekä viroksi että venäjäksi.
Perhekeskus aloitti myös uuden strategian luomisen, mikä on osa kokonaiskirkollista strategiaa ja
jonka fokuksessa on kirkon ja yhteiskunnan tiivis yhteistyö lasten hyvinvoinnin ja heikoimmassa
asemassa olevien osallisuuden parantamiseksi. Tällä puolivuotiskaudella syyttäjänvirasto, poliisi,
kolme ministeriötä, Viron Lastensuojeluliitto, pakolaisjärjestöt ja kirkon Konsistorio ovat alkaneet
hakeutua omaehtoisesti tiiviimpään yhteistyöhön. Olemme pystyneet vaikuttamaan oikeusministeriin
ja sitä kautta politiikkaan sekä lainsäädäntöön. Olemme myös vaikuttaneet poliittisiin päättäjiin, jotka
ovat alkaneet puhua entistä enemmän lasten oikeuksista ja lapsen näkökulmasta perheväkivaltaan.
Ote Ruotsalan uutiskirjeistä 1- ja 2-2018: ”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.
Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori
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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-perheja traumaterapeutti Tiina Kütt, jotka ovat Haapsalusta kotoisin. Muuta tiimiä kootaan pikkuhiljaa

Perhekeskuksen tiimipäivällä tammikuussa mukana oli myös arkkipiispa Urmas Viilma ja uusi kansleri
Andrus Mõttus . ”Keskustelimme perhekeskuksen työstä ja tulevista suunnitelmista ja iloitsimme toistemme
puolesta ja meidän hienosta työjoukkueesta”

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 terapiaasiakkaita. 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.
Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori
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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.
Viron kirkon Perhekeskuksella on ollut mielenkiintoinen kevätkausi, sillä olemme alkaneet
suunnitella tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä ja aloittaneet Pian tilalle tulevan paikallisen johtajan
rekrytoinnin. Toistaiseksi sopivaa ei ole vielä löytynyt, joten pyydämme tälle asialle johdatusta ja
viisautta.

Parisuhteen palikat- koulutus pidettiin Teologian Instituutin opiskelijoille maaliskuussa
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Ensimmäistä kertaa tänä keväänä saimme kokoon kolme miehille suunnattua perheväkivallan
katkaisun tukiryhmää, vironkielisen Tallinnassa ja Tartossa sekä venäjänkielisen Tallinnassa.
Ryhmät tuottivat suurimmaksi osaksi positiivista tulosta ja monien ryhmiin osallistuneiden miesten
perheiden kanssa työ kohti turvallisempaa perhe-elämää jatkuu. Tallinnan kaupunki on rahoittanut
toimintaa, mutta käymme jatkuvaa poliittista ja arvopohjaista taistelua sen puolesta, että valtio alkaisi
rahoittaa tätä tukiryhmätoimintaamme. Vastustus on kovaa ja liittyy osittain siihen, että Viron
yhteiskunnassa kirkkoa ei pidetä eettisenä yhteistyökumppanina. Näitä neuvostoajasta periytyviä
ennakkoluuloja pyrimme jatkuvasti murtamaan rakkaudellisin keinoin. Asiaa auttaa myös se, että
Espoon Lyömättömän Linjan työntekijöillemme suunnattu 1,5 vuotta kestänyt väkivallan katkaisun
erikoistumiskoulutus saatiin päätökseen 24.5. ja pystymme näin todistamaan pätevyytemme. Myös
se, että Viron Poliisikoulun opiskelija Gerli Vaher tutki 8.6. hyväksytyssä lopputyössään miesten
ryhmiemme tuloksellisuutta ja vaikutuksia, auttaa asiaa. Tutkimusryhmästä saatiin erittäin
positiivisia tuloksia ja tämä rohkaisee työntekijöitämme jatkamaan samaan malliin laadukasta työtä
perheiden parhaaksi.
Kevään aikana on pidetty myös vanhemmuuden, isovanhemmuuden, vammaisten lasten perheiden ja
nuorten ihmissuhdetaitojen tukiryhmiä sekä Tallinnassa että Tartossa. Lisäksi Pia on kouluttanut
Poliisikoulussa, Kriminaalihuollossa ja kirkon koulutuskeskuksessa. Tero Pulkkinen vieraili
kouluttamassa kirkon perheneuvonnan perusteita 14.4. Toimme vihdoin Viroon myös nuorten
Seurusten palikat, jota koulutti Arja Seppänen 5.5. ja jota saamme alkaa mm. Haapsalussa jakamaan
nuorille. Lähetystyössä suurin ilonaihe on se, että näkee paikallisten ottavan entistä enemmän
vastuuta ja innostuvan tulevan kauden suunnittelusta”.
Järjestimme vaikuttamistyön mediatapahtuman 22.12.2017 hotelli Hiltonissa, jossa lavalla esiintyi
entinen väkivallantekijä. Tämä rohkaisi kansalaisia ja toi heidät oikeuksineen näkyviksi.
Oikeusministeri Urmas Reinsalu avauspuheenvuorossaan totesi jokaisen ihmisen olevan syntyessään
hyvä ja kuitenkin syntinen. Hän iloitsi perhekeskuksen työstä, joka tähtää ihmisen hyvyyden etsintään
ja sen voimaannuttamiseen myös väkivaltaisissa asiakkaissa.
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Lyömättömän Linjan perhekeskuksen työntekijöille suunnattu 1,5 vuotta kestänyt väkivallan katkaisun
erikoistumiskoulutus saatiin päätökseen 24.5.

Terveiset ja kiitokset tukijoille: Samaan aikaan kun Perhekeskuksen työ laajenee ja kasvaa,
kipuilemme taloudellisten resurssien kanssa. Viron yhteiskunnassa lapsi tai ihminen ei ole arvo
sinänsä ja siksi julkista rahaa käytetään hyvinvoinnin ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen
liian vähän. Kirkon Perhekeskuksena olemme kiitollisia siitä siunauksesta, että kun huhtikuussa alkoi
ovella jono käydä liian pitkäksi, saimme kirkon sielunhoidon koulutuksesta neljä ihmistä meille
harjoitteluun helpottamaan jonoja. Emme halua jättää yhtäkään perhettä ilman toivoa ja kun
virolainen lopulta rohkaistuu hakemaan apua perheongelmiinsa, sitä pitää myös saada -riippumatta
sosiaalisesta statuksesta tai köyhyydestä. Tämän perhe- ja kasvatusneuvonnan takaamiseksi ovat
työntekijämme joustaneet valtavasti ja tehneet paljon ilmaista työtä, mutta silläkin on rajansa ja jos
heidän ammattitaitonsa vielä kyseenalaistetaan siksi, että he kristittyinä edustavat jotain tuntematonta
ja pelottavaa, ovat he pian vaarassa väsyä tai palaa loppuun. Siksi he tarvitsevat kaiken mahdollisen
tuen ja se selittää, miksi tämä on lähetystyötä, joka lähtee aina rukouksesta ja luottamuksesta Jumalan
armoon. Kiitämme kaikkia tukijoitamme, kiitos kaikesta tuestanne ja esirukouksistanne!

Raportoija: Christina Heikkilä, kirkollisen työn koordinaattori
Kuvat: perhekeskus.

5

Sopimuskohderaportti 1/2018
EE802 Perheiden hyvinvoinnin tukeminen

Parisuhteen palikat, vanhemmuuden palikat ja seurustelupalikat ovat käytössä perhekeskuksen työssä.

Haapsalun, Tarton ja Tallinan
työntekijöiden tapaaminen
huhtikuussa jossa vieraana
Felmin edustajia. Oikealla
perhekeskuksen johtaja ja
Lähetysseuran työntekijä Pia
Ruot sala ja Loviise-koira
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