Riikka-Maria & Tomas Kolkka

Uutiskirje – maaliskuu 2016

Hei kaikki ystävät!
Lämpimät terveiset täältä Chiang Raista!
Joulukirjeessä kerroimme, kuinka uusi
työkautemme täällä Pohjois-Thaimaassa
pyörähti käyntiin marraskuun puolivälissä.
Nyt tällä hetkellä, vajaat kolme kuukautta
edellisestä kirjeestämme, voimme todeta,
että työmme on pyörinyt siitä lähtien
aikamoisella turbovaihteella.

olemme saaneet uuden
sopimusseurakunnan, Turun
Henrikinseurakunnan, mukaan yhteiseen
työhömme. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Vuoden
vaihteen
jälkeen työmme
on sisältänyt
monenlaista
seurakunta-,
kieli- ja
musiikkityötä.
Myös
työnkuvamme
on laajentunut
entisestään
uuden
työkauden
myötä: Thaimaan evankelisluterilainen kirkko
nimittäin myönsi Tomakselle ehtoollisenjakooikeuden tämän työkauden alusta alkaen.
Näin ollen Tomas sekä saarnaa että toimittaa
messun kolme kertaa kuukaudessa – kahtena
sunnuntaina Naanissa ja kolmantena Chiang
Raissa.
Myös Riikka-Marian tekemä musiikkityö on
vuoden alusta lähtien muuttunut entistä
monipuolisemmaksi: Se on laajentunut osaksi
Thaimaan luterilaisen kirkon
koulutusprojektia Naanin provinssissa.
Bangkokissa sijaitseva kirkon koulutuskeskus
käynnisti tammikuussa kaksivuotisen
koulutusprojektin lua-evankelistoille. Sen
tavoitteena on tarjota tärkeää teologian

Vajaan kolmen kuukauden aikana olemme
tehneet sekä yhden lyhyen että kolme pitkää
kyläjaksoa Naanin provinssissa lua-kansan
parissa. Ensin olimme joulun ja uuden
vuoden ajan järjestämässä lukuisia joulujuhlia
monissa eri luakylissä. Kaikki juhlat
onnistuivat hyvin ja joulun ilosanoma tavoitti
ihmisiä niin puheiden, laulujen, lahjojen kuin
yhteisten aterioidenkin välityksellä.
Joulukuussa saimme myös kuulla, että

perusopetusta (sekä myös kirkkomusiikki- ja
instrumenttiopetusta) evankelistojen
kotiseudulla.

Viileän kauden haasteita
Työtehtävämme lua-kansan parissa ovatkin
kaiken kaikkiaan hyvin monialaisia ja antoisia.
Viikonloppuisin työmme keskittyy ennen
kaikkea seurakuntatyöhön, kotikäynteihin
sekä jumalanpalvelusten toimittamiseen.
Arkipäivät sen sijaan täyttyvät monilla muilla
työtehtävillä. Aamupäivisin opiskelemme ja
analysoimme lua-kieltä yhdessä luaevankelistojen kanssa. Iltäpäivisin RiikkaMaria vastaavasti opettaa kirkkomusiikkia ja
kitaransoittoa evankelistoille ja muille
kyläläisille. Iltaisin osallistumme tarpeen
mukaan kyläkokouksiin ja viikkohartauksiin,
teemme kotikäyntejä sekä pidämme
Matiakselle kotikoulua.

kuten arvata saattaa, ei pienen nuotion
lämpö riitä tällöin koko perheen lämpimänä
pitämiseen. Tästä syystä lua-kansa onkin
saanut tänä vuonna kärsiä monista kylmän
kauden vitsauksista. Kotieläinten lisäksi myös
monet ihmiset, erityisesti vanhukset, ovat
sairastuneet ja jopa kuolleet kylmyyteen.
Tästä syystä lua-hautajaiset ovatkin
valitettavasti tulleet meille tutuiksi kuluneen
alkuvuoden aikana. Tavallisesti hautajaiset
kestävät koko päivän ja niihin osallistuvat
myös kaikki kirkon työntekijät.

Todellisuudessa edellä kuvatun viikkoohjelman seuraaminen ei kuitenkaan
läheskään aina onnistu sellaisenaan. Lähes
poikkeuksetta jokainen kyläjakso sisältää
nimittäin yllätyksiä, eivätkä työt aina toteudu
ennalta suunniteltujen aikataulujen
mukaan...

Elämää kyläjaksojen välillä
Työskentelemme joka kuukausi kymmenen
työpäivää yhteen menoon Naanin
maakunnassa. Näiden kyläjaksojen välillä
perheemme asuu Chiang Raissa, jossa
Matias-poikamme käy kansainvälistä koulua.
Ja vaikka työmme täällä Chiang Raissa onkin
ennen kaikkea erilaisia toimistotöitä,
saarnojen, opetusten ja kielityön valmistelua,
sisältää Chiang Rain työmme Naanin tapaan
myös matkatyötä.
Koska kulunut alkuvuosi on ollut
poikkeuksellisen kylmä täällä PohjoisThaimaassa, ovat lämpötilat laskeneet
ylhäällä vuoristossa öisin lähelle nollaa. Ja

Tämän vuoden alussa meille nimettiin täällä
Chiang Raissa uusi seurakunta, Sai Thoong.
Siellä saarnaamme ja toimitamme messun
kerran kuukaudessa. Suurin osa tämän
seurakunnan jäsenistä kuuluu lahu-

vuoristoseuduilla tehtävä tavoittava työ
vähemmistökansojen, ja erityisesti luakansan, keskuudessa. Voit olla mukana
tukemassa tätä työtä lahjasi avulla.
Lisätietoja osoitteesta:
www.suomenlahetysseura.fi/paastokerays

Siunattua pääsiäisen aikaa, Kristus on
ylösnoussut!
Riikka-Maria, Tomas ja Matias
kielivähemmistöön ja seurakunta sijaitsee
reilun tunnin ajomatkan päässä kodistamme.
Tästä pienestä lahu-seurakunnasta ja sen
seurakuntalaisista kerromme lisää tulevissa
kirjeissämme.
Helmikuun aikana ehdimme kyläjaksojen
välillä tehdä myös viikonmittaisen työmatkan
Bangkokiin ja Kanchanaburiin. Tällä reissulla
kävimme sekä uusimassa Thaimaan viisumit
ja työluvat että osallistuimme Lähestysseuran
vuosittaisille Mekonginalueen
työntekijäpäiville. Ja kuten aina aiemminkin,
iloitsimme suuresti eri puolilta KaakkoisAasiaa tulleiden lähettikollegojen
tapaamisesta.

Rakkauden teot avaavat monia ovia –
osallistu paastokeräykseen
Suomen
Lähetysseura
järjestää joka
vuosi ennen
pääsiäistä
paastokeräyksen
jonkin
Lähetysseuran
tekemän työn
hyväksi. Tänä
vuonna
paastokeräyksen
kohteena on
täällä PohjoisThaimaan
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Iloitsemme uudesta sopimusseurakunnastamme, Turun Henrikinseurakunnasta.
Tiivis ja työntäyteinen alkuvuosi.
Perheemme on saanut olla kohtuullisen terveenä poikkeuksellisen kylmän viileän kauden aikana.
Varjelus monilla pitkillä automatkoilla vuorten yli.

Rukousaiheita:




Hiljainen viikko ja pääsiäisaika kylässä sekä muut seuraavat kyläjaksot lua-kansan parissa.
Viileän kauden hellittäminen, jotta kylmyys ei aiheuttaisi enempää vahinkoa ihmisille ja
kotieläimille.
Varjelusta vuoristoteillä ajamiseen.
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