KATARIINA VÄISÄNEN
18.5.22

UUTISKIRJE

Kuva 1 Thaimaan kirkon uusi piispa Chanda Saiyotha astelee vihkimysmessuunsa ehtoolliskalkkia kantaen.

Vaalikevään kuulumisia
Tervehdys kesäloman kynnykseltä! Viime kirjeessäni lupasin kertoa teille enemmän työstämme Myanmarissa,
mutta meillä on nyt niin isoja uutisia Thaimaasta, että aloitetaan kuitenkin niillä. Huhtikuun lopussa Thaimaan
evankelisluterilaisen kirkon ylin päättävä elin, yleiskokous, nimittäin kokoontui. Kolmipäiväisen kokouksen
yhteydessä käytiin piispanvaali ja valittiin kirkkohallitus uudelle nelivuotiskaudelle. Viimeiset neljä vuotta
piispana toimineen Amnuay Yodwongin tilalle nousi Chanda Saiyotha, joka siirtyi kirkon johtoon Bangkokin
Immanuelin seurakunnan pastorin tehtävästä.
Me lähetystyöntekijät tietysti seurasimme mielenkiinnolla, miten vaali etenee. Chandasta saimme nuoren,
koulutetun ja kansainvälisen piispan. Hän on opiskellut teologian maisteriksi Hongkongin teologisessa
instituutissa Suomen Lähetysseuran tuella. Chanda itse kertoo, että kymmenvuotinen seurakuntatyö
Bangkokin slummialueella on ollut hänelle arvokas palvelemisen ja rakastamisen koulu, eikä piispuus muuta
hänen näkemystään siitä, että hänen tehtävänsä kirkossa on ennen kaikkea palvella. Chandan ajatuksista ja
tiestä piispaksi voit lukea lisää työtoverini, viestinnän asiantuntija Anna Peltosen tekemästä mielenkiintoisesta
haastattelusta: https://felm.suomenlahetysseura.fi/buddhalaisperheen-pojasta-thaimaan-kirkon-johtajaksi/
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Teille haluan kertoa vielä omasta kokemuksestani piispanvihkimysmessusta. Messu toimitettiin vain reilu
viikko yleiskokouksen jälkeen, joten esimerkiksi Suomesta emme ehtineet saada vieraita sinne. Kirkkkosali
oli kuitenkin täynnä seurakuntalaisia, kirkon työntekijöitä ja vastuunkantajia eri puolilta Thaimaata sekä
lähetystyöntekijöitä paitsi Suomesta, myös Hongkongista, Madagascarilta, Norjasta ja Singaporesta.
Messussa oli monia liikuttavia kohtia siitä
huolimatta, että olin oman rajallisen thain
kielen taitoni ja satunnaisen tulkkauksen
varassa. Piispa Chanda itse liikuttui kyyneliin
pahoitellessan saarnassaan sitä, miten eripura
kirkossa on satuttanut ihmisiä. Hän sanoi
haluavansa pyrkiä siihen, että kirkko on
kaikille turvallinen paikka tulla. Oma lukunsa
oli messun upea musiikki, josta vastasivat
Immanuelin seurakunnan klassisen musiikin
orkesterin nuoret.
Messun jälkeen loputon onnittelijoiden virta
kukitti ja siunasi uutta piispaa, jota kierrätettiin
valokuvasta toiseen. Kaikista koskettavinta oli
kuitenkin mahdollisuus yhdessä kirkon
papiston ja muiden lähetystyöntekijöiden
kanssa siunata piispa. Hetkessä, jossa uusi
piispa lähes kaksin kerroin maahan
kumartuneena raskaan kasukkansa alla otti
vastaan
kymmenien
häntä
kohti
suuntautuneiden käsien siunauksen ja
rukouksen, tuntui siltä, että Pyhä Henki todella
Kuva 2 Yhteiskuvassa juuri vihityn piispa Chanda Saiyothan kanssa.
lahjoitti kirkkoon Chandan niin kovasti
toivoman ykseyden. Rukoilkaa, että uuden piispamme aikakausi on tiivistyvän ykseyden ja avoimuuden
aikakausi!

Myanmarin kirkkojen elämää kriisin keskellä
Myanmarissa neljä kumppanikirkkoamme jatkaa julistus- ja palvelutyötään jatkuvan sisällissodan ja arjen
haasteiden keskellä. Kesän ollessa kuumimmillaan Myanmarissa kärsitään tavallisestikin sähkökatkoksista,
kun vesivoimalaitokset tuottavat vähemmän sähköä. Tänä vuonna sähkön saatavuus on ollut kuitenkin
ennätyksellisen huonoa. Vallassa oleva sotilasjuntta on selittänyt asiaa muun muassa maakaasun hinnan
kallistumisella. Maaliskuusta saakka on esimerkiksi suurimmassa kaupungissa Yangonissa ollut sähköä ollut
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vain neljä tuntia kerrallaan, minkä jälkeen sähköt ovat poikki taas neljä tuntia. Kun sähköä ei ole, ruoka
pilaantuu, mitään viilennystä 35-40 asteen helteeseen ei ole tarjolla, vesi on kortilla, etäkoulua ei voi käydä
eikä mitään sähköä vaativaa työtä tehdä. Sotilasjuntta on luvannut helpotusta tilanteeseen toukokuussa, mutta
mitään ihmelääkkeitä syvenevään talous- ja energiakriisiin sillä tuskin on tarjota.
Matkustaminen Myanmarin sisällä on vaikeaa ja paikoin hyvin vaarallista, joten yhteydenpito Yangonin ja
muilla alueilla sijaitsevien seurakuntien välillä on haasteellista. Jumalanpalveluksia toimitetaan edelleen
rajoitetuilla osallistujamäärillä. Kirkot vastaanottavat sisäisiä pakolaisia, rohkaisevat toivonsa menettäviä
nuoria ja jakavat ruoka-apua. Kevään kuluessa olemme iloinneet pappisvihkimyksistä niin Mara-kirkossa kuin
Myanmar Lutheran Churchissa. Kaksi Suomen Lähetysseuran tuella opiskellutta pastoria on päässyt
viimeistelemään tutkintonsa ja valmistunut Myanmar Institute of Theology -oppilaitoksesta, joka oli
vallankaappauksen jälkeen suljettuna lähes vuoden. Toinen heistä, pastori Van Ding Lian, valmistui teologian
tohtoriksi ja toinen, pastori Paul Ma Naing, teologian maisteriksi.

Koulusta
ja
tulevaisuuteen

kirjastosta

toivoa

Myanmarin kriisin kauaskantoisimmat seuraukset
tulevat koskemaan lapsiin ja nuoriin, joista monet
ovat olleet jo kaksi vuotta käymättä koulua ensin
koronarajoitusten ja sitten turvallisuusriskien vuoksi.
Kumppanikirkkomme ovat jakaneet koulutukia
tarpeessa olevien perheiden taloudellisen tilanteen
helpottamiseksi, mutta paikoin niitä on käytetty
myös mahdollistamaan erilaisia lyhytkursseja, jotka
valmistavat ammattiin. Evangelical Lutheran Church
Kuva 3 Pastori Jan Philip luovuttaa ammattiopintoihin suunnatun
stipendin opiskelijalla Yangonissa pidetyssä seremoniassa. Kuva: of Myanmar on jakanut tukea viidelletoista nuorelle
ELCM
aikuiselle, jotka ovat opiskelleet tietotekniikkaa,
autonkuljettamista, ompelua, kieliä, sairaanhoitoa, kirjapitoa ja sisustussuunnittelua. Kaikki opiskelijat ovat
saaneet kurssinsa loppuun ja osa on jo aloittanutkin osaamistaan vastaavassa työpaikassa.
Kirkoissa uskotaan, että nyt kesäkuussa alkava lukuvuosi on jo normaalimpi, ja monet koulutuen piirissä olevat
lapset ja nuoret pääsevät palaamaan kouluun. Mara-kirkolla on vakaa aikomus avata Lailenpissa, Chinin
osavaltiossa ylläpitämänsä COME-lukio lähes kahden vuoden tauon jälkeen. Sotilasjuntan ja
vastarintaliikkeen välinen konflikti on kuitenkin alueella räjähdysherkkä ja voi pahimmillaan johtaa
aseelliseen yhteydenottoon, joka estää koulun avaamisen. Rukouksianne tarvitaan.
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Yangonissa Lutheran Church of Myanmarin juuri ennen
koronapandemiaa avaama kirjasto odottaa kävijöitään.
Kirjaston tarkoitus on tarjota vaatimattomista oloista
tuleville alueen lapsille ja nuorille välineitä oppimisen ja
kriittisen ajattelun tueksi ja erityisesti teologista
kirjallisuutta kirkkojen työntekijöiden käyttöön. Heikon
turvallisuustilanteen vuoksi hankkeessa on keskitytty
kirjallisuuden kääntämiseen burmaksi ja mizon
vähemmistökielelle
kokoavan
toiminnan,
kuten
koulutusten sijaan. Yksittäiset kävijät, kuten pastori
Rosanglura, kiittävät kuitenkin kirjastoa ja toivovat
toiminnan kehittyvän. Pastori Rosanglura kirjoittaa:
”Synnyin pienessä kaupungissa Kalaymyossa, Sagaingin
alueella. Kasvoin orpokodissa Yangonissa. Alkoholistiisäni kuoli ollessani lapsi, eikä äitini pystynyt pitämään
minusta huolta. Vanhempani eivät siis voineet tukea minua
koulutuksessani, ja luku- ja kirjoitustaito on harvinaista
Kuva 4 Pastori Rosanglura vierailulla kirkon kirjastossa.
kylässäni. Halusin pastoriksi, ja mentorini rohkaisi minua
Kuva: LCM
opiskelemaan ahkerasti, jotta voisin saavuttaa haaveeni.
Lopulta valmistuinkin teologian kandidaatiksi. Olen käynyt säännöllisesti kirkon kirjastossa sen avaamisesta
lähtien. Haluan lukea, jotta voin saada uutta tietoa ja laajentaa ajatteluani. Uskon, että tämä kirjasto tulee
auttamaan monia nuorten ihmisten sukupolvia kirkossani ja tässä yhteisössä tarjoamalla heille tietoa ja
työkaluja palvella tulevaisuuden johtajina perheissään, kirkoissaan, yhteisöissään ja koko yhteiskunnassa.”

Tuestanne kiittäen ja siunattua kesää toivottaen,
Katariina
Katariina Väisänen

Rukousaiheet









Hankehallinnon asiantuntija, Thaimaa
ja Myanmar.
Tuen ja seuraan kirkkojen ja
kehitysyhteistyön kumppanijärjestöjen
hankkeita.
Tuellamme kirkot tavoittavat etnisiä
vähemmistöjä, tekevät diakoniatyötä
ja kehittävät teologista ja hallinnollista
osaamistaan. Kehitysyhteistyö
Myanmarissa edistää vammaisten
henkilöiden ja kielivähemmistöjen
oikeutta koulutukseen.




Thaimaan kirkon uusi piispa
ja muut vastuunkantajat
Koulujen kesäkuussa
käynnistyvä lukuvuosi
Myanmarissa
Opinnoistaan valmistuneet
ja pappisvihkimyksen
saaneet kirkkojen työntekijät
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