Uutiskirje
Suvine tervitus!

31.5.2017

Aurinkoiset terveiset Virosta! Tänään iloitsemme vieraista, Kauhavan talkooryhmästä,
joka saapui tällä viikolla sisustamaan kolmatta perheneuvottelun tilaa Tallinnaan.
Viikonloppuna vietettiin Viron kirkon 100-vuotisjuhlia ja Papiston päiviä, joiden
tuotoksena kirkko vahvisti julistuksen, joka mukaan Viron on kirkko on vapaa
kansankirkko, joka on koko kansaa varten ja joka on yhteiskunnallisesti aktiivinen.
Samoilla päivillä allekirjoitettiin Suomen ja Viron kirkon yhteistyösopimus. Raskaan
kevään jälkeen alkaa aurinko lämmittää ja me valmistaudumme kotimaan jaksoon.

Perhekeskus
Viimeiset kuukaudet Perhekeskuksessa ovat olleet raskaat, rikkaat ja yllättävät. Marraskuussa järjestämämme
perheväkivalta-aiheisen konferenssin ja presidentti Kerstin Kaljulaidin itsenäisyyspäivän puheen
jälkimainingeissa olemme olleet valtavassa pyörityksessä: uusia asiakkaita (erityisesti haastavia perheväkivaltatapauksia ja pakolaisia) tulvii keskukseen, osa työntekijöistä on sairaslomalla, Tallinnan keskuksen johtajan
paikka on täyttämättä, rahaa uusien työntekijöiden palkkaamiseen ei ole, mediassa kirkko ja työtapamme saa
kritiikkiä, uudet yhteistyökumppanit toivovat meiltä osallistumista erilaisiin uusiin kehittämishankkeisiin ja
kirkon johto on jatkuvassa muutoksessa neuvoton, sillä keskuksen johtajalla on alkamassa Suomen jakso. Kaiken
sekasorron keskellä voimme kuitenkin luottaa siihen, että työllämme on vahva pohja Kristuksessa ja asioilla on
tapana lutviutua, tavalla tai toisella.
Asiakastyö perheiden parissa on mielekästä ja viime viikolla päätti
työnsä kevään väkivallan katkaisun ryhmä miehille niin Tallinnassa kuin
Tartossakin. Työ jatkuu miesten kumppaneiden ja perheiden kanssa,
mutta he ovat jo nyt saaneet uuden suunnan elämäänsä, mikä innostaa
Perhekeskuksen tiimiä jatkamaan samaa työtä.
Tapasimme 20.3. Tartossa syyttäjiä ja 24.4. Tallinnassa poliisin
edustuksen. Molemmat tahot toivovat kirkon Perhekeskukselta
tiiviimpää yhteistyötä perheväkivallan hoidossa. Jotta saisimme tähän
työhön lisää resursseja, Pia tapasi 9.5. Viron pääministeri Jüri Ratasen ja
tapaa ennen Suomen jaksoa oikeus- ja sisäministerin sekä
sosiaaliministeriön edustuksen. Pyrimme saamaan lisärahoitusta valtion

Pia tapaamassa pääministeri Jüri
Ratasta.

kassasta. Rahoituksen turvaaminen on suuri ja jatkuva rukousaihe.
Kevään aikana olemme perheneuvontatyön ohella järjestänyt
infotilaisuuksia, koulutuksia ja Pia on tehnyt ryhmätyönohjauksia
pakolaisten tukihenkilöille eri puolilla Viroa. Olemme myös aktiivisesti
kouluttautuneet mm. 1.-2.4. Tero Pulkkisen, 4.-5.4. Lyömättömän Linjan
ja 6.-7.4. päihdeasiantuntija Monica Whyten johdolla. Pia on kolme
vuotta opiskellut työn ohessa Suomen kirkon perheneuvojatutkintoa,
joka valmistui 19.5.

Kauhava-Ylihärmän ryhmä vieraili
Perhekeskuksessa 7.5.

Uutiskirje
Kotimaahan!
Kun viisi vuotta ulkomailla tulee täyteen, lähetystyöntekijöiden tulee siirtyä puoleksi vuodeksi kotimaahan. Eli
tulemme Suomeen ja lomien jälkeen kierrämme myös nimikkoseurakunnissa. Tähän mennessä varmistuneet
vierailut:26.-27.7. Ähtärissä hiippakunnallinen Tarmo-varhaisnuorten leiri, 17.9. tulojuhlat Kauhava, 18.-22.9.
Ylistaro, 24.-25.9. Alavus, 28.9.-1.10. Jurva, 12.-17.10. Rauma, 20.-26.11. Laitila. Myös Lapualla ja Kauhavalla
kierrämme. Ajoista tiedottaa paikallinen lähetyssihteeri.

Musiikkityö
Edellisessä kirjeessämme mainitut nuortenbändit ovat lähteneet hienosti käyntiin.
Kuukausittain toimivat harjoitukset ovat olleet suosittuja ja innokkaita muusikoita
on tullut joka harjoituskerta lisää mukaan. Harju-Ristin seurakuntalaiset ovat niin
innostuneita nuorten bändistään, että ostivat yhdessä seurakunnalle sähkörummut!
Se on hieno osoitus nuoriso- ja musiikkityöhön panostamisesta.
Keväällä ovat toimineet Tähendus sõnade taga-raamattuillat Ilkka Puhakan johdolla.
Tero kokosi muusikot iltoja varten. Ihmisiä oli mukavasti ja illat onnistuivat hyvin.
Kuluneen kevään aikana iltojen vetovastuu siirtyi paikallisten käsiin lähettien roolin
pienentyessä. Tulevaisuuden haasteena on löytää myös musiikin vetovastuuseen
paikallinen nuori.

Joel ja Tero palaverissa.

Uudet rummut!

Vuoden vaihteessa Joel Reinaru kertoi pitkään mielessä olleesta haaveestaan
toteuttaa soolokiertue. Yhden kipinän idealle olivat antaneet seurakunta- ja
kouluvierailut Suomessa, joita olimme yhdessä tehneet. Huhtikuussa
toteutimme neljän konsertin kiertueen Virossa. Esiintymiset menivät hyvin
ja palaute oli todella rohkaisevaa. Oleellisin asia konserteissa olivat silti ne
lukuisat kohtaamiset ihmisten kanssa. Ihmiset kaipaavat sitä, että heidät
huomataan ja heidän puolesta rukoillaan. Siinä työssä Joel on omimmillaan.
Hienoa on toimia hänen kanssaan ja auttaa häntä toteuttamaan unelmaansa
evankelioivasta muusikon tehtävästä. Toivon, että tulevaisuudessa voimme
konsertoida myös enemmänkin
niin Virossa, kuin myös Suomessa.

Kevään aikana toimineet Lasnamäen seurakunnan Kiviklubit olivat
menestys. Hyviä esiintyjiä, aktiivisia vapaaehtoisia ja paljon nuoria
kokoavat illat lunastivat heti oman paikkansa seurakuntien tarjonnassa
nuorille. Erityisen iloinen olen siitä, että facebook:n kautta toteutetut
live-taltioinnit oliva todella suosittuja! Median roolia työssämme ei
pidä koskaan väheksyä.
Syksyn tuleva Suomi-kausi mukavasti haastaa miettimään, mihin
musiikkityössä kannattaa tulevaisuudessa panostaa ja kuinka sen
parhaiten voisi toteuttaa paikallisin voimin.

Kiviklubi kameran takaa.

Takaisin anna meille taas toivo, uskallus työhön ja huomispäivään luottamus.
Siunaa ja hoida meitä, syliisi hellään peitä rakkaamme, perheemme! (SV 178:3)

Toivottavasti tapaamme kesän tai syksyn aikana Suomessa!
Enkelein, Pia, Tero, Viola ja Vilja Ruotsala

Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen johtajana. Tero
kehittää kirkon musiikkityötä.
Rukousaiheet: Perheemme kotimaanjakso,
musiikkityö, Perhekeskuksen rahoitus.

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.

