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Lämpimät terveiset täältä Pohjois-Thaimaasta. Nyt kun adventin aika on jälleen alkanut ja vuoden loppu
häämöttää edessä, on hyvä pysähtyä hetkiseksi ja katsahtaa taaksepäin kaikkia kuluneen vuoden ja syksyn
tapahtumia. Kulunut syksy on koko muun vuoden tavoin ollut todella työntäyteinen ja kiireinen.
Käytännössä olemme matkustaneet koko perheenä tiiviisti kahden työpisteemme, Naanin ja Chiang Rain
provinssien, välillä. Kaiken tämän arkisen aherruksen lomassa on kuitenkin ollut hienoa ja rohkaisevaa
nähdä miten evankeliumin ilosanoma on saavuttanut yhä uusia ihmisiä täällä Thaimaassa.

Thaimaan kuningaskuntaa järkytti
lokakuussa Thaimaan rakastetun kuninkaan
Bhumibol Adulyadejn kuolema. Sen
seurauksena maahan julistettiin vuoden
suruaika ja ihmiset osoittavat kunnioitustaan
pukeutumalla suruvaatteisiin.

Myös Pohjois-Thaimaassa hautajaisia on vietetty sekä Naanin
että Chiang Rain provinsseissa. Viimeksi marraskuun lopulla
saatoimme hautaan Chiang Raissa rakkaan työtoverimme ja
ystävämme pastori Praphan Na Chiangmain. Hänen yllättävä ja
ennenaikainen poismenonsa oli suuri menetys paitsi omaisille,
myös monille kirkon jäsenille, jotka jäivät kaipaamaan tätä
hyväsydämistä ja lempeää pastoria.

Naanin työ lua-kansan parissa
Kieli-, musiikki- ja seurakuntatyö Naanin provinssissa lua-kansan parissa on edennyt hyvin monipuolisesti
kuluneen vuoden aikana. Kerran kuukaudessa olemme tehneet tiiviitä 10 työpäivää kestäviä kyläjaksoja
Napongin kylässämme. Nämä kyläjaksot ovat olleet hyvin työntäyteisiä mutta myös innostavia ja antoisia.

Riikka-Maria opettaa kitaran- ja pianonsoittoa päivisin
ennen kaikkea paikallisille evankelistoille. Myös
Napongin kylän lapset tulevat harjoittelemaan soittoa
ja uusia lauluja kirkolle parina iltana viikossa. Kuvassa
mukana opettamassa teologian opiskelija Bäng.

Luan kielen puhuminen on alkanut sujua vuoden
aikana yhä paremmin. Kuvassa Tomas ja
evankelista Päng keskustelevat luan kielen
äänteistä sekä analysoivat kielen rakennetta..
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Messun toimittaminen Napongin ja Huai Thoonin
kylissä kahtena sunnuntaina kuukaudessa on
tärkeä osa seurakuntatyötä lua-kansan parissa.
Kuva Huai Thoonin kirkosta, jossa
jumalanpalveluksiin osallistuu viikottain noin 150
ihmistä.

Liikkuminen lua-kansan asuinalueella pienten vuoristokylien
välillä on ollut sadekauden aikana hyvin haasteellista.
Vaikka käytössämme on nelivetomaasturi, ei sekään ole aina
taannut pääsyä kaikkiin luakyliin. Kuvassa joenylistyskohta,
jonka läpi on ajettava päästäkseen Bandenin kylään.

Vuoden aikana Naanissa ja Chiang Raissa on käynyt
useita ulkomaisia ja suomalaisia vierailijoita. Huai
Pongin seurakuntalaiset iloitsivat marraskuussa
vierailleen suomalaisryhmän tuomista villasukista ja myssyistä. Ne tulevat todella tarpeeseen juuri alkaneen
viileän kauden aikana, jolloin yölämpötilat laskevat
vuoristossa jopa viiteen asteeseen. Tällöin
bambutalojen ainoa lämmityslaite on talon sisällä
oleva tulisija.

Kuukausittaiset tiimikokoukset yhdessä paikallisten
evankelistojen ja pastori Amnuay Yodwongin kanssa ovat
tärkeitä kokoontumisia yhteisen työn suunnittelussa ja
kokemusten jakamisessa.

Kyläjaksojen aikana Matias käy kotikoulua, jossa hän
ahkeroi Chiang Rain koulusta saatujen kotiläksyjen
lisäksi myös suomenkielisen etäkoulun tehtävien
parissa.
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Chiang Rain työ
Chiang Rain kaupungissa ollessamme vastaamme jumalanpalveluksista ja messuista kaupungin ulkopuolella
sijaitsevassa Sai Thoongin pienessä kyläseurakunnassa. Suurin osa seurakuntalaisista kuuluu lahukielivähemmistöön.

Ellalla (2) ja Matiaksella (8) on Sai
Thoongissa monia kavereita ja myös
eläinystäviä. Kuvassa Ella ja Im.

Kiitosaiheita:

Kiitos kaikesta
tuesta ja mukana
elämisestä
kuluneen vuoden
aikana.
Rauhallista Joulua
ja Siunattua Uutta
Vuotta 2017!
Tomas, Riikka-Maria
sekä Matias ja Ella






Olemme saaneet uuden
sopimusseurakunnan:
Naantalin seurakunta on
alkanut tukea työtämme täällä
Pohjois-Thaimaassa!
Tiivis, työntäyteinen ja antoisa
syksy
Varjelus kaikilla matkoilla

Rukousaiheita:



Kymmenet joulujuhlat Chiang
Rain ja Naanin luterilaisissa
seurakunnissa
Tulevan vuoden töiden ja
sopivien aikataulujen
suunnitteleminen

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:
Helsingin Johannes, Inkoo, Lahden Joutjärvi ja Keski-Lahti, Naantali, Pielavesi,
Sonkajärvi, Tampereen Tuomiokirkko- sekä Turun Henrikinseurakunta.
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