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Hei kaikki ystävät!
Lämpimät terveiset jälleen täältä Thaimaasta!
Uusi työkautemme pyörähti käyntiin parisen
viikkoa sitten, kun laskeuduimme Bangkokin
lentokentälle reilut neljä kuukautta kestäneen
kotimaanjakson jälkeen. Ja vaikka pitkän
lentomatkan, pakkaamisen ja aikaeron rasitukset
vielä tuntuivatkin kehossa, täytti mielen
päällimmäisenä kuitenkin suuri ilo ja kiitollisuus:
Takana oli työntäyteinen, antoisa ja monia
hienoja muistoja jättänyt kotimaanjakso ja
edessäpäin häämötti uusi ja mielenkiintoinen
työkausi Pohjois-Thaimaassa.

Kuva: Hannu Keränen

vierailuiden jälkeen hämmästyen todeta, kuinka
mahtavat tukijoukot meillä onkaan tekemässä
tätä yhteistä työtä kanssamme!
Olikin hienoa vierailla kaikissa upeissa
nimikkoseurakunnissamme, jotka ovat
uskollisesti tukeneet yhteistä työtämme jo lähes
13 vuoden ajan. Niiden lisäksi saimme
iloksemme vierailla myös kahdessa uudessa
nimikkoseurakunnassa, nimittäin Tampereen
Tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Johanneksen
seurakunnassa Helsingissä. Lämmin kiitos kaikille
nimikkoseurakunnillemme ja Opettajien
Lähetysliitolle kuluneesta syksystä!

Syksyn aikana ehdimme vierailla kaikissa
nimikkoseurakunnissamme eri puolilla Suomea.
Näiden vierailujen aikana saimme
mahdollisuuden kertoa työstämme PohjoisThaimaassa lua-kansan parissa.
Jumalanpalvelusten ja lähetystilaisuuksien lisäksi
pääsimme myös kertomaan lähetystyöstä hyvin
eri-ikäisille seurakuntalaisille – lähetyspiiriläisille,
perhekerholaisille, eläkeläisille ja myös
koululaisille. Ja jälleen kerran saimme

Uteliaina ja innostuneina kohti uutta
työkautta
Olemme saaneet aloittaa uuden työkauden
luottavaisin ja iloisin mielin. Suurena
siunauksena koemme, että kotimme täällä
Chiang Raissa on pysynyt samana ja että monet
arjen ja työn kuviot ovat säilyneet ennallaan.
Poikamme Matias on päässyt jatkamaan
koulunkäyntiä samassa koulussa samojen
luokkakavereiden kanssa kuin ennen Suomeen
lähtöämme. Myös työkuviomme ja ennen
kaikkea työmme Naanin provinssissa lua-kansan
parissa jatkuu nyt siitä mihin se ennen
kotimaanjaksolle lähtöämme jäi.

Toivottavasti meillä kaikilla on omissa
kiireissämme kuitenkin mahdollisuus tässä
joulukuun aikana pysähtyä hetkeksi joulun
suuren ilosanoman äärellä: ”Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra.” (Luuk. 2:11)

Siunattua adventinaikaa toivottaen,
Riikka-Maria, Tomas, Matias ja Ella

Viime joulun tapaan pääsemme tänäkin vuonna
viettämään joulua lua-kansan pariin Naanin
vuoristokyliin. Joulunpyhät kuluvatkin näin ollen
tiiviisti työn merkeissä, koska pääsemme
järjestämään joulujuhlia yhteensä yhdeksässä eri
lua-kylässä. Ensimmäiset joulujuhlat
järjestetäänkin Suan Yaangin kumiplantaasilla jo
19. joulukuuta, ja viimeisiä joulujuhlia vietetään
vielä 30. joulukuuta Huai Thoonin kylässä.

Kuva: Jarmo Kulonen

Kiitosaiheita:




Työntäyteinen mutta samalla hyvin antoisa kotimaanjakso Suomessa
Innostavat vierailut nimikkoseurakunnissa
Matiaksen ja Ellan hyvä sopeutuminen moniin muutoksiin lyhyen ajan sisällä

Rukousaiheita:




Juuri alkanut toinen 44-kuukauden pituinen työkausi Thaimaassa
Joulujuhlien järjestäminen lukuisissa lua-kylissä
Varjelusta vuoristoteillä ajamiseen
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