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Hei rakkaat ystävät!
Lämpimät terveiset täältä helteisestä PohjoisThaimaasta! Viimeiset pari kuukautta ovat olleet
täällä vuorten keskellä todella aurinkoisia ja
hiostavan kuumia. Kuuma kausi, joka ajoittuu
vuosittain maalis-toukokuulle ennen sadekauden
alkua, on ollut tänäkin vuonna nimensä
mukaisesti todella kuuma. Lämpötila on noussut
aamupäivisin todella nopeasti keskimäärin 36
asteeseen ja pysynyt siellä auringon laskuun
saakka. Ja kun mukaan tulevat toisinaan
yllättävät ukkoskuurot sateineen, tuntuu olo
välillä siltä, kuin asuisi vuorokauden ympäri
kostean kuumassa saunassa.
Pitkään kestävien helteiden vuoksi onkin
ymmärrettävää, että tähän vuoden kuumimpaan
aikaan ajoittuu täällä Thaimaassa myös
perinteinen thaimaalainen uusi vuosi eli
songkraan. Songkraan-juhlaa vietetään
huhtikuun puolivälissä ja se on thaimaalaisten
keskuudessa yksi vuoden suosituimmista juhlista.
Songkraan on tunnettu ennen kaikkea
riehakkaista, iloisista ja märistä vesileikeistään,
mistä syystä sitä voidaan nimittää myös

vesijuhlaksi. Songkraanin aikaan kadun varret
täyttyvät kaikenikäisistä iloisista juhlijoista, jotka
ovat varautuneet vesisotaan ohikulkijoita
vastaan kuka minkäkinlaisella vesipyssyllä,
kulholla, ämpärillä tai vesiletkulla. Ja leikin
tarkoituksena on tietenkin kastella kaikki ohi
kulkevat kävelijät, mopoilijat ja autoilijat
läpimäriksi. Ei siis ihme, että pian 7-vuotias
Matias poikamme totesikin tämän vuoden
juhlinnan jälkeen, että hänen mielestään
songkraan on paras thaimaalainen juhla ikinä!
Vedellä leikkimisen ja lotraamisen lisäksi
thaimaalaisen songkraanin viettoon kuuluu
kuitenkin myös muita perinteitä ja arvoja. Näistä
tärkeimpinä pidetään yhdessäoloa oman
perheen ja suvun kesken sekä mahdollisuutta
osoittaa kunnioitusta suvun vanhimmille
jäsenille. Tätä kunnioitusta osoitetaan muun
muassa valuttamalla tuoksuvilla yrteillä ja
kukkien terälehdillä hajustettua vettä vanhusten
käsille kiitollisuuden ja siunauksen merkiksi. Ja
vaikka tämä vuosisatoja kestänyt thaimaalainen
tapa ei olekaan alunperin kristillinen, on se tänä
päivänä saanut myös luontevan kristillisen
muotonsa. Seurakunnan vanhimpia jäseniä
muistetaan songkraanin aikaan niin lahjoilla kuin
vedellä siunaamisella. Ja kiitoksena
muistamisesta vanhukset siunaavat
vastavuoroisesti myös kaikki nuoremmat
seurakuntalaiset.

Lua-työn kuulumisia

aikana osoittautunut melko haastavaksi kieleksi
oppia – kuuluuhan se Kambodžassa, Vietnamissa
ja Laosissa puhuttavaan mon-khmerin
kieliryhmään, joka ei ole sukua thain kielelle.
Onneksi pääsemme kuitenkin harjoittelemaan
kielenkäyttöä arkisin monissa eri yhteyksissä –
kotikäynneillä, viikkohartauksissa, kitaransoiton
opettamisen yhteydessä sekä osallistumalla
kyläläisten arkitouhuihin. Lua-työn lisäksi
pidämme kylässä ollessamme myös kotikoulua
Matias-pojallemme. Kyläjaksojen jälkeen
palaamme taas pariksi kolmeksi viikoksi Chiang
Rain kaupunkiin, jossa jatkamme etätyönä luan
kielityötä sekä työskentelemme Chiang Rain
kaupunkiseurakunnissa.

Katsahdus menneeseen ja tulevaan

Työmme Naanin provinssissa luavähemmistökansan parissa on sujunut hyvin.
Asumme kuukausittain noin kaksi viikkoa
kerrallaan vuoren rinteellä sijaitsevassa Baan
Napongin kylässä ja teemme sieltä käsin
seurakunta-, kieli- ja musiikkityötä lua-kansan
parissa. Ja vaikka nämä kuukausittaiset
kyläjaksot ovatkin aina erittäin työntäyteisiä ja
kiireisiä, ovat ne samalla hyvin antoisia ja
innostavia: Sunnuntaisin osallistumme
jumalanpalvelusten toimittamiseen ja pidämme
saarnoja thain kielellä. Arkipäivisin taas
opiskelemme ja analysoimme paikallista luakieltä, jolla ei vielä tällä hetkellä ole olemassa
kirjakieltä. Lua onkin kuluneiden kuukausien

Kolme ja puoli vuotta
täällä Thaimaassa on
hurahtanut todella
vauhdikkaasti. Tuntuukin
uskomattomalta ajatella,
että ensimmäinen
työkautemme alkaa olla
pian lopuillaan ja että
tämä on viimeinen
uutiskirjeemme tämän
työkauden aikana ennen
kotimaanjakson alkua.
Aloittaessamme työkautemme täällä Thaimaassa
vuoden 2012 alussa odotti meitä ensimmäiseksi
lähes kaksivuotinen thaikielikoulu Bangkokissa –
onhan hyvä thain kielen taito ehdoton edellytys
pitkäaikaiselle asumisella ja työnteolle tässä
maassa. Kun saimme suoritettua kokopäiväisen
opiskelun päätteeksi Thaimaan valtion virallisen
thai-kielikokeen, pääsimme vihdoinkin vuoden
2014 tammikuussa muuttamaan PohjoisThaimaahan Naanin provinssiin. Siellä aloitimme
seurakunta-, kieli- ja musiikkityön luakielivähemmistön parissa. Koska Naanin
provinssissa ei kuitenkaan ollut aiemmin
työskennellyt ketään Lähestysseuran työntekijää
ja koska elinolosuhteet Naanin vuoristokylissä
olivat melko haasteelliset, täytyi meidän ensin
luoda työllemme riittävät elin- ja
työskentelyolosuhteet. Käytännössä tämä
tarkoitti asumista Naanin kaupungissa sekä

Olemmekin kiitollisia Taivaan Isälle kaikesta
varjeluksesta ja johdatuksesta kuluneen
työkauden aikana. Vaikka työ ja eläminen luakylissä on haastavaa ja ajoittain melko
rankkaakin, niin iloitsemme suuresti siitä, että
voimme olla mukana näkemässä kirkon
voimakasta kasvua lua-kansan keskuudessa.
Onkin mahtavaa nähdä, kuinka kristinuskon hyvä
ja toivoa tuova sanoma tavoittaa yhä uusia
ihmisiä. Kiitollisin mielin jatkamme tästä
eteenpäin kotimaan jakson jälkeen seuraavalle
työkaudelle.
Lämmin kiitos mukanaolosta ja tuesta yhteisessä
työssämme! Toivottavasti tapaamme teistä
monia syksyn aikana Suomessa, kun vierailemme
kotimaanjakson aikana eri seurakunnissa.
Aurinkoista kesän odotusta,
Riikka-Maria, Tomas, Matias ja Ella
samaan aikaan työntekoa ja pienen kylätalon
rakennuttamista lua-alueella. Kun kylätalo sitten
lopullisesti valmistui viime joulukuussa olemme
siitä lähtien asuneet vuoroin kylätalossa Naanin
vuoristokylässä ja vuoroin Chiang Rain
kaupungissa, jossa poikamme Matias käy
kansainvälistä koulua. Kylätalo toimiikin siis tällä
hetkellä sekä kotinamme kyläjaksojemme aikana
että kirkon kieli- ja musiikkityönkeskuksena luaalueella.

P.S. Valo varjot hajottaa: Valtakunnalliset
Lähetysjuhlat pidetään tänä vuonna Rovaniemellä
12. – 14. kesäkuuta. Lisätietoja osoitteesta
www.lahetysjuhlat.fi

Kiitosaiheita:




Antoisat ja työntäyteiset kyläjaksot kevään aikana
Innostava ja tärkeä työ lua-kansan parissa
Varjelus ja johdatus koko kuluneen työkauden aikana

Rukousaiheita:




Viimeinen kyläjakso kesäkuussa ennen kotimaankaudelle tuloa
Varjelusta vuoristoteillä ajamiseen etenkin nyt sadekauden alkaessa
Kotimaanjakso Suomessa heinä-marraskuussa
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