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Kuva 1 Naistyön uusi johtaja Kaittikun Supat haluaa vahvistaa naisten itsetuntoa ja näyttää esimerkkiä tasa-arvoisesta kirkosta
uudelle sukupolvelle.

”Uusi normaali”, uudet suunnitelmat
Kristus nousi kuolleista! Iloiset pääsiäisajan terveiset Bangkokista. Täällä on nyt kuumin kesä, ja viime
viikolla juhlittiin pääsiäisen lisäksi thaimaalaista uutta vuotta songkrania, mikä tarkoittaa lomaa ja monelle
bangkokilaiselle mahdollisuutta matkustaa maakuntaan tapaamaan perhettä ja sukulaisia. Uusi vuosi
tunnetaan veden juhlana, sillä buddhalaiseen rituaaliin kuuluu Buddha-patsaiden valeleminen vedellä, mikä
symboloi synnistä puhdistumista. Juhlan maallisiin perinteisiin kuuluvat riehakkaat vesisodat, joskin tänä
vuonna niitä oli koronan takia rajoitettu kuten kahtena edellisenäkin vuonna, enkä itse nähnyt vesisotia tai
veden heittämistä ohikulkijoiden päälle lainkaan.
Alkuvuoteni on kulunut vilkkaassa yhteistyössä Thaimaan luterilaisen kirkon kanssa. Olen päässyt
tutustumaan paikallisseurakuntiin Chiang Raissa Pohjois-Thaimaassa ja Ubonissa Koillis-Thaimaassa.
Kirkkohallituksen kanssa kokoonnuimme yhteen hallinnon ja talouden kehittämisen merkeissä. Luterilaisen
seminaarin työpajassa pohdimme teologisen koulutuksen tarpeita ja tulevaisuutta tilanteessa, jossa
koronarajoitusten jälkeen voidaan käynnistää myös lähiopetusta.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
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Kaiken ohessa olemme työstäneet sekä Thaimaan että Myanmarin kirkkojen kanssa uusia hankesuunnitelmia
Lähetysseuran tulevalle ohjelmakaudelle 2023-2025. Maaliskuun loppuun mennessä saimme jatkoehdotukset
kaikilta nyt käynnissä olevilta hankkeilta ja lisäksi muutaman uuden ehdotuksen, joiden joukossa on
seurakuntien omavaraisuutta edistävä hanke ja erään kansalaisjärjestön ehdotus ihmiskauppaa Thaimaassa
ehkäisevästä hankkeesta. Lähetysseuran johto tekee päätökset uudessa ohjelmassa mukana olevista
suunnitelmista toukokuussa, ja tietysti toivomme täällä Bangkokissa, että kaikki Thaimaasta ja Myanmarista
tulleet ehdotukset hyväksytään, ja pääsemmme jatkamaan suunnittelua yksityiskohtaisemmin.
Elämä täällä Thaimaassa on hiljalleen palaamassa sellaiseksi kuin se oli ennen pandemiaa. Koronatartuntoja
on ollut nyt monta viikkoa aika tasaisesti keskimäärin 20 000 – 25 000 päivässä, mutta yhteiskuntaa on
avattu asteittain. ”Uuteen normaaliin” kuuluu edelleen kasvomaskin käyttäminen kaikilla julkisilla paikoilla
ja ahkera kotitestien tekeminen, mutta matkustaminen provinssien välillä on mahdollista ja yleisötilaisuuksia
saa järjestää. Katukuvassa turistien ja heitä kyyditsevien tuktuk-taksien määrä tuntuu lisääntyvän melkein
silmissä. Thaimaan hallitus suunnittelee Covid-19:n julistamista kotoperäiseksi sairaudeksi heinäkuussa,
mikä tarkoittaisi rajoituksista luopumista. Nyt uskallamme jo ajatella vuoden aktitiveetteja eteenpäin
syksyyn saakka.

Tulevaisuuden teologista koulutusta
”Tunnen itseni innostuneeksi. Tämä tuottaa minulle paljon iloa,”
sanoo Thaimaan luterilaisen seminaarin uutena johtajana aloittava
Thaweeb Oiwan painokkaasti kuunneltuaan ensin pitkään hiljaa
vilkkaana käyvää keskustelua.

Kuva 2 Luterilaisen seminaarin uusi johtaja
Thaweeb Oiwan esittelee seminaarin
rakennetta.

Luterilaisen seminaarin tulevaisuuteen keskittyvän kahden päivän
työpajan aikana pohdittiin muun muassa sitä, miten syksyllä
alkava opetus järjestetään nyt, kun on saatu kokemusta toimivasta
etäopetuksesta. Yhtä mieltä oltiin siitä, että töiden ohella teologista
kurssia suorittavien työntekijöiden ei kannata jatkuvasti matkustaa
seminaarille Bangkokiin, vaan ainakin osa opetuksesta voidaan
järjestää paikallisesti tai etäyhteyksien välityksellä.

Työpajassa luonnosteltiin uusia opetussuunnitelmia diakonian
opintokokonaisuudelle, jonka ensimmäistä kurssia pilotoidaan jo ensi syksynä. Lähtiessään toimimaan hyvin
diakonian opetus olisi koko Aasiankin mittakaavassa harvinainen opintosuuntaus teologisessa instituutissa.
Diakoniatyön lisäksi teologisen seminaarin halutaan tulevaisuudessa tarjoavan kirkon työntekijöille parempaa
ymmärrystä myös siitä, miten seurakunta voi hyödyntää resurssejaan ja kehittää itsekannattavuuttaan
esimerkiksi kasvattamalla hyötykasveja.
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Kuva 3 Kirkkohallituksen työpajassa iloittiin toimivasta yhteistyöstä.Kuva: Witchukan Phanthuya

”Sanuk maak” – hauskanpitoa thaimaalaiseen tapaan
Kevään kohokohtiin on ehdottomasti kuulunut kirkon ihmisten tapaaminen muuallakin kuin Bangkokissa.
Koska vietin koronasulun vuoksi pitkät ajat odottaen viisumia Suomessa ja Kambodžassa, kohtaamiset muiden
alueiden seurakuntien työntekijöiden kanssa ovat jääneet pandemian aikana hyvin vähälle, ja myös
kirkkohallituksessa oli muutama ihminen, joiden kanssa en juurikaan ole aiemmin ollut yhteyksissä. Siksi
olikin erityisen hienoa päästä ideoimaan yhdessä kirkkohallituksen kanssa työn tulevaisuutta Ubonissa,
Koillis-Thaimaassa.
Paripäiväisen työpajan aikana oli mielenkiintoista huomata, että eri alueilta ja erilaisista seurakunnista tulevat
kirkkohallituksen jäsenet tunnistivat kuitenkin yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia kirkon työssä. Osa näistä
on samoja kuin monessa seurakunnassa Suomessa: Kirkko ei onnistu tavoittamaan Bangkokin nuoria aikuisia.
Seurakuntien jäsenet ovat kiireisiä, eikä heillä ole tarpeeksi aikaa osallistua vapaaehtoistyöhön. Kiinteistöjen
hoitaminen, käyttö ja niistä saatavat tulot pohdituttavat. Osa haasteista taas on meillle ehkä vieraampia: Miten
kehittää seurakuntien tulopohjaa esimerkiksi viljelyllä tai kanankasvatuksella? Kuinka vahvistaa
seurakuntalaisten luterilaista identiteettiä ympäristössä, jossa monet muut kristilliset kirkot ovat luterilaista
suurempia ja näkyvämpiä?
Työpajassa suuntasimme haasteiden lisäksi katseen tietysti myös vahvuuksiin. Oli ilo huomata, että kirkon
vastuunkantajat arvostavat diakoniatyötä ja teologista koulutusta korkealle ja haluavat myös jatkossa kehittää
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sitä. Vahvuuksia pohtiessamme halusimme ennen kaikkea keskittyä ihmisiin. Resursseista puhuessamme
jumitumme helposti siihen, kuinka paljon rahaa meillä on käytettävissä, mutta kun meillä on sitoutuneita,
taitavia ja näkemyksellisiä ihmisiä, meillä on paljon enemmän kuin rahaa. Miten paljon tietoa, taitoa, osaamista
ja halua toimia kirkossa onkaan, ja mihin kaikkeen sitä voitaisiinkin vielä käyttää!
Yhteisessä työpajassamme emme suinkaan istuneet vain seminaarihuoneessa, vaan iltaisin aikaa oli varattu
tutustumiselle, musisoinnille, hyvälle ruoalle ja hauskalle yhdessäololle. Pääsinkin oikeastaan vasta nyt
kunnolla jyvälle siitä, miten thaimaalaiseen kulttuuriin kuuluva ”sanuk”, hauskuus, todella liittyy kaikenlaisiin
sosiaalisiin tilanteisiin tärkeänä osana yhdessäoloa. Kirkkohallituksen jäsenille oli aivan luontevaa kontata
lattianrajassa vierittämässä kilpaa kuulia tai jammailla kolmen-neljän kitaran voimin seurakunnan toivebiisejä,
höystettynä paikka paikoin koillisthaimaalaisilla erityispiirteillä. Työpajan lopuksi kirkkohallitus oli
järjestänyt paikalle perinteisen tanssiesityksen kiitokseksi meille järjestäjille. Todella hauskaa, ”sanuk maak”!

Kuva 4 Thaimaassa jumalanpalveluksen jälkeen nautitaan kirkkokahvien sijaan kirkkoriisit eli lämmin ateria. Jälkiruoaksi on usein
tuoreita hedelmiä. Kuva: Thawee Fuangnoi
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Työpajan ohessa pääsin tutustumaan kahteen hyvin erilaiseen seurakuntaan Ubonissa. Toinen niistä, Phibunin
seurakunta, on jo vakiintunut yhteisö, joka on jo laajentunut kattamaan useampia kyliä ja jossa järjestetään
muun muassa lasten toimintaa ja naistyötä. Pastori Onchan Phuyafa on jo työssään kokenut ja
kirkkohallituksessa arvostettu osaaja, joka tunnetaan diplomaattisena sovittelijana.
Toinen seurakunta, Baan Kratee, taas puolestaan on oikeastaan vasta saarnapaikka. Vierailien Baan Krateessa
piispa Amnuay Yodwongin kanssa, joka johti sunnuntain jumalanpalveluksen kirkossa. Autossa matkalla
seurakuntaan piispa selitti, että hän pyrkii käymään säännöllisesti tässä seurakunnassa, sillä se on vasta
muodostumassa, ja työtä johtaa vastavalmistunut evankelista.
Baan Krateessa vastassa oli pienen pieni, aktiivisen seurakuntalaisen omistamassa rakennuksessa toimiva
kirkkaan siniseksi maalattu kirkko, johon kaikki parisenkymmentä seurakuntalaista eivät mahtuneet sisään,
vaan turvavälejä kunnioittaen nuorimmat seurasivat jumalanpalvelusta kuistilta käsin. Yllätys
jumalanpalveluksen alkaessa oli melkoinen, kun kävi ilmi, että saarnapaikassa toimii evankelistana
Lähetysseuran stipendiaattituella viime vuonna teologian kandidaatiksi valmistunut Thawee Fuangnoi.
Thawee kiitteli kovasti opintoihinsa Lähetysseuran kautta saamastaan tuesta nyt, kun tapasimme ensimmäistä
kertaa kasvotusten. Oli hienoa huomata, miten hän oli päässyt kiinni käytännön työhön ja toisaalta miten hänen
ympärillään oli myös aktiivisia vanhempia seurakuntalaisia tukemassa.

Kuva 5 Teologian kandidaatiksi valmistunut Thawee Fuangnoi on ollut seurakuntalaisiin aktiivisesti yhteydessä sosiaalisessa mediassa
ja puhelimitse silloin, kun kirkolla ei koronarajoitusten aikaan ole voitu kokoontua.
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Lähetysseuran kehitysyhteistyö on käynnistynyt Myanmarissa
Lähetysseuran tänä vuonna alkaneessa uudessa kehitysyhteistyöohjelmassa on mukana ensimmäistä kertaa
myös työ Myanmarissa. Suomen ulkoministeriöin rahoituksella alkaa tänä vuonna kaksi hanketta
Lähetysseuralle uusien kumppanijärjestöjen kanssa, ja minä vastaan työssäni myös näiden hankkeiden
seurannasta.
Työn suunnittelu Myanmarissa on helmikuussa 2021 tapahtuneen vallankaappauksen ja koronatilanteen
vuoksi ollut poikkeuksellista. En ole päässyt ollenkaan tapaamaan uusia kumppanijärjestöjämme
kasvotusten, vaan kaikki yhteydenpito on hoidettu sähköpostitse ja videopuheluin. Lisäksi ulkoministeriö
pyysi meiltä vielä erillisen, päivitetyn riskiarvion vuodenvaihteessa ennen kuin hankkeemme hyväksyttiin,
koska sodan kourissa kamppailevassa maassa tilanteet muuttuvat nopeasti. Tarve kaikista heikoimmassa
asemassa olevien oikeuksien puolustamiselle ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tukemiselle Myanmarissa
on kuitenkin yhä huutavampi, joten olen todella iloinen ja kiitollinen, että Lähetysseuran työ maassa laajenee
kattamaan kaksi uutta hanketta, joissa keskitytään koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.

Kuva 6 Näkymä tieltä Chinin osavaltiosta läheltä Intian rajaa, jossa matkustin loppuvuodesta 2019 Mara-kirkon vieraana.
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Eden Centre for Disabled Children -järjestön hankkeessa tavoitteena on, että yhä useampi vammainen lapsi
Chinin osavaltion syrjäseuduilla pääsisi kouluun ja jatkaisi koulunkäyntiä: muun muassa koulutetaan
opettajia, kehitetään koulujen esteettömyyttä ja lisätään yhteisöjen tietoisuutta vammaisuudesta. Työ on
erityisen tärkeää Chinissä, joka on Myanmarin vähiten kehittynein osavaltio, ja jossa vuoristoisuus ja huonot
tiet entisestään vaikeuttavat vammaisten lasten kouluunpääsyä. Lisäksi tavoitteena on luoda alueelle
vammaisille henkilöille suunnattu aikuiskoulutusohjelma, jollaista ei osavaltion alueella ole ollut.
Toisessa hankkeessa, jonka toteuttaa Language and Social Development Organization -järjestö, tuemme
etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeutta omakieliseen opetukseen. Hankkeessa tuotetaaan
oppimateriaalia vähemmistökielillä ja kehitetään monikielistä oeptusta, jossa yhdistyy äidinkielinen ja
valtakieli burman käyttö. Suunnittelu on vasta alkuvaiheessa, emmekä vielä tiedä, mille alueelle tässä
hankkeessa keskitytään. Myanmarissa on kuitenkin paljon vähemmistökieliryhmiä, joihin kuuluvilla ei ole
mahdollisuutta saada opetusta omalla äidinkielellään, eikä heillä ole käytössään kirjallisuutta, joka kuvaisi
heidän kulttuuriaan ja todellisuuttaan. Monikielisen koulutuksen puutteen vuoksi etnisiin vähemmistöihin
kuuluvilla on huonommat kouluttautumis- ja toimeentulomahdollisuudet ja siten heikompi elämänlaatu ja
asema myanmarilaisessa yhteiskunnassa.

Seuraavassa kirjeessäni sitten kuulumisia myös Myanmarin kirkoilta!
Valoisaa kevättä toivottaen,
Katariina

Katariina Väisänen
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asiantuntijana Thaimaan ja
Myanmarin luterilaisten
kirkkojen hankkeiden parissa.
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