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Riikka-Maria & Tomas Kolkka
Hei kaikki ystävät!
Lämpimät terveiset täältä Pohjois-Thaimaasta. Työmme
Naanin provinssissa lua-kansan parissa on jatkunut
alkuvuoden aikana samaan tapaan kuin viime vuonnakin,
toisin sanoen hyvin monipuolisesti ja työntäyteisesti.
Edellisvuosien tapaan vietimme joulun ja uuden vuoden
kyläjakson merkeissä – onhan joulunvietto useimmissa
thaimaalaisissa seurakunnissa vuoden kohokohta. Joulujuhlien
järjestämiseen panostetaan seurakunnissa paljon aikaa ja

vaivaa ja juhliin kutsutaan kaikki kyläläiset
uskontokunnasta riippumatta. Kristittyjen
jouluperinteellä onkin tästä syystä suuri
yhdistävä merkitys monille vuoristokylien
kyläyhteisöille, minkä vuoksi vuosittaisia
joulujuhlia arvostetaan suuresti alueellamme.
Joulun ja uudenvuoden pyhien aikana saimme
olla mukana järjestämässä lukuisia joulujuhlia
useissa eri lua-kylissä. Niiden aikana
evankeliumin ilosanoma sai jälleen tavoittaa
monia uusia ihmisiä ja koskettaa heidän
sydämiään. Ja vaikka toisinaan matkustaminen
kaukaisiin lua-kyliin tuntuikin vaativalta ja
työntäyteiseltä, olimme jokaisen joulujuhlan
jälkeen todella kiitollisia yhdessä vietetystä
juhlahetkestä – joulujumalanpalveluksesta,
yhteisestä jouluateriasta sekä lahjojen
antamisesta saadusta ilosta.

Musiikissa on potkua
Joulun ja uuden vuoden erityisohjelman jälkeen kuukausittaiset
kyläjaksot Naanin provinssissa ovat jatkuneet jälleen normaalisti.
Erityisen innostavaa on ollut huomata, kuinka musiikkityö luakansan parissa on saanut viime aikoina tuulta siipiensä alle ja
alkanut kehittyä huimaa vauhtia. Esimerkiksi Napongin
kylässämme jumalanpalvelukset ovat muuttuneet iloisemmiksi ja
menevämmiksi, kun musiikin käyttö jumalanpalveluksissa on
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lisääntynyt. Käytännössä olemmekin harjoitelleet seurakuntalaisten kanssa virsiä ja liturgisia lauluja aina
ennen jumalanpalveluksia, mikä on saanut monet ihmiset iloitsemaan uudella tapaa yhteislaulusta. Lisäksi
seurakunnassamme on alkanut toimia lapsikuoro, joka harjoittelee uusia lauluja innokkaasti ennen jokaista
jumalanpalvelusta. Lapsiryhmän esiintymiset ovatkin tuoneet kaikille seurakuntalaisille paljon iloa ja riemua
yhteisissä jumalanpalveluksissa.
Joulukuusta lähtien RiikkaMarialla on ilokseen ollut
musiikkityössä tukena myös
teologian opiskelija Jafa, joka
viimeistelee teologian
kandidaatin opintojaan
Bangkokin teologisessa
seminaarissa. Koska Jafan
lopputyön aihe on lua-alueen
jumalanpalvelusmusiikin
kehittäminen, on hän yhdessä
Riikka-Marian kanssa
järjestänyt kylässämme
kuukausittain musiikkipitoisia
viikonloppukursseja
erityisesti kylän lapsille ja
nuorille. Kurssien aikana osallistujat ovat muun muassa opetelleet uusia kristillisiä lauluja sekä saaneet
perustopetusta kitaran- ja pianonsoitossa. Napongin kylän lapset ovatkin olleeet todella ylpeitä ja
innostuneita uusista laulu- ja soittotaidoistaan.

Kalenterit täynnä tiuhaan tahtiin
Naanin provinssissa tehtävän lua-työn
lisäksi olemme jatkaneet
seurakuntatyötämme myös Chiang
Rain alueella sijaitsevassa Sai
Thoongin lahu-seurakunnassa. Kylän
pieni bambukirkko onkin viime
aikoina ollut ääriään myöten täynnä
kerran kuussa vietettävän messun
aikana. Kylän asukkaiden kiinnostus
kristinuskoa kohtaan on nimittäin
kasvanut entisestään, mikä on suuri
ilon ja kiitoksen aihe.
Alkuvuoden aikana kalenterimme
ovat täyttyneet myös monista muista
työhönliittyvistä menoista ja kiireistä.
Muun muassa vuosittainen Thaimaan viisumien ja työlupien uusiminen vaati helmikuussa tavalliseen tapaan
paljon ”paperinpyöritystä” ja useita käyntejä eri virastoissa. Ja vaikka prosessi ehti koetella välillä hieman
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kestävyyttä, saatiin tarinalle lopulta onnellinen päätös – koko perheellemme myönnettiin viisumit ja työluvat
jälleen vuodeksi eteenpäin.
Helmikuun puolivälissä olimme
vuorostamme järjestämässä
Suomen Lähetysseuran vuosittaisia
Mekongin alueen työntekijäpäiviä,
jotka pidettiin tänä vuonna lähellä
Rayongin rantakaupunkia.
Työntekijäpäiville kokoontui
lähetystyöntekijöitä perheineen
sekä Thaimaasta, Kambodzhasta
että Suomen kotimaantoimistosta.
Päivien aikana saimme virallisissa
kokouksissa keskustella muun
muassa Lähetysseuran uudesta
strategiasta, mutta vapaa-ajalla
ehdimme nauttia myös lämpimästä
auringonpaisteesta sekä toinen
toistemme seurasta.
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Lämpimin terveisin,
Riikka-Maria ja Tomas
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Hyvin sujunut ja työntäyteinen alkuvuosi
Innostus musiikkityöhön lua-seurakunnissa
Terveys ja varjelus matkoilla
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Kuukausittaiset kyläjaksot kevätkaudella
Kyläläisten selviytyminen viileän kauden
haasteista
Varjelus pitkillä automatkoilla vuoristoteillä
Kuva: Chadaphon Jaiping

Riikka-Maria ja Tomas Kolkka sekä Matias ja Ella

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Riikka-Maria ja Tomas ovat tehneet kieli-, musiikki- ja seurakuntatyötä luakielivähemmistön keskuudessa Pohjois-Thaimaan vuoristokylissä vuodesta
2012 alkaen. Tätä ennen (vuosina 2003 – 2011) he työskentelivät kieli- ja
raamatunkäännöstyössä Papua-Uudessa-Guineassa.

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta
ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut
työmme lähtökohta jo lähes 160
vuotta. Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä
maailmaa.

Heidän työtänsä tukevat Opettajien Lähetysliiton lisäksi seuraavat seurakunnat:
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