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Hei rakkaat ystävät!
Kulunut syksy on hurahtanut jälleen
kerran nopeasti täällä PohjoisThaimaassa.Viimeiset kolme kuukautta
ovat olleet monella tapaa työntäyteisiä
ja antoisia. Suurelta osin
aikataulujamme ovat säädelleet
kuukausittaiset kyläjaksomme Naanin
provinssissa lua-kansan parissa sekä
seurakuntatyömme Chiang Rain
seurakunnissa. Lisäksi olemme ehtineet
tehdä syksyn aikana myös monia muita
asioita: Lokakuussa osallistuimme
muun muassa LMT:n (Lutheran
Mission in Thailand) leirille
Rayongissa sekä olimme mukana
järjestämässä
sadonkorjuujumalanpalveluksia Chiang
Rain seurakunnissa. Marraskuussa
saimme Naaniin vieraaksemme ryhmän Bangkokissa asuvia suomalaisnaisia, jotka toivat mukanaan
äitiyspakkauksia vuoristokylien uusille äideille. Näiden lisäksi olemme jatkaneet Matiaksen suomija kotikoulun pitämistä kyläjaksojen aikana aikaisempaan tapaan.

Sadekauden mutaisia teitä
Tänä vuonna sadekausi jatkui täällä Pohjois-Thaimaassa
poikkeuksellisen pitkään, eli marraskuun puoliväliin saakka.
Tästä syystä saimme syksyn aikana nauttia useista märistä ja
mutaisista kyläjaksoista Naanin vuoristokylissä. Vaikka sade- ja
kuraleikit mutaisella pihamaalla olivat lasten mielestä todella
mahtavia, eivät märät ja liukkaat vuorenrinteet olleet ainoastaan
hauska ja positiivinen asia. Liikkuminen lua-kansan
asuinalueella pienten vuoristokylien välillä oli nimittäin hyvin
haasteellista. Jatkuvat rankkasateet tekivät jyrkistä hiekka- ja
sorateistä vaarallisen huonokuntoisia ja liukkaita. Vaikka
käytössämme on nelivetomaasturi, ei sekään aina taannut pääsyä
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kaikkiin lua-kyliin. Ensimmäisen kerran syksyn aikana pääsimmekin viettämään messua kaukaiseen
Huai Thoonin kylään vasta marraskuun lopulla – ja silloinkin loppumatka kirkolle piti varmuuden
vuoksi tehdä jalkapatikalla.
Sadekauden lopulla monissa
seurakunnissa Naanin ja Chiang Rain
provinsseissa vietittiin lukuisia
kiitosmessuja uuden riisisadon
kunniaksi. Riisinviljelijät halusivat tällä
tavoin osoittaa kiitollisuuttaan Jumalalle
hyvästä ja runsaasta riisisadosta.
Riisinviljely onkin monille luaseurakuntalaisille tärkeä elinkeinon
lähde, vaikka harvoin riisisadosta jää
mitään ylimääräistä myytävää, kun
kaikki riisi tarvitaan oman perheen
ruokkimiseen. Lisäksi riisin hinta on
tänä vuonna ollut poikkeuksellisen matala, mikä on aiheuttanut ongelmia monille riisinviljelijöille.
Joissain tapauksissa riisipellot ovat jopa jääneet puimatta ja riisi on jätetty lakoontumaan pelloille,
kun riisistä saatu hinta ei olisi ollut riittävä kattamaan edes puimakoneen vuokrakuluja.

Suomalaisia äitiyspakkauksia lua-äideille
Lua-kansan parissa tehtävän kielimusiikki ja seurakuntatyön lisäksi
meillä oli ilo toimia oppaina
FINWAn (Finnish Women
Abroad) naisryhmälle, joka
vieraili Naanin vuoristokylissä
lua-kansan asuinalueella
marraskuun lopulla. Ryhmä toi
mukanaan Bangkokista 20
äitiyspakkausta, jotka jaettiin luakylissä asuville raskaanaoleville
ja tuoreille äideille. Bangkokissa
asuvat FINWAn kekseliäät naiset
olivat nimittäin syksyn aikana
panneet toimeen keräyksen, jossa
suomalaisperheitä innostettiin
lähettämään vähänkäytettyjä vauvanvaatteita ja muita äitiyspakkauksen tarvikkeita tänne
Thaimaahan uusiokäyttöön. Suurin osa laatikoiden sisällöstä koostuikin näin ollen hyvälaatuisista,
suomalaisista vauvanvaatteista, villasukista, toppapuvuista sekä joistakin Thaimaasta hankituista

Uutiskirje
vauvanhoitotarvikkeista. Äitiyspakkaukset saivat
kylissä todella lämpimän ja kiitollisen vastaanoton, sillä
yölämpötilat korkealla vuoristokylissä ovat jo alkaneet
huomattavasti viilentyä. Joulu-helmikuussa viileällä
kaudella yölämpötilat saattavat toisinaan laskea Naanin
vuoristossa jopa lähelle nollaa, joten suomalaiset
toppavaatteet ja ja peitot tulevat siis todella tarpeeseen.

Joulu vuoristokylissä
Adventin aika huipentuu jälleen kerran Thaimaan
luterilaisissa seurakunnissa joulukuussa vietettäviin lukuisiin joulujuhliin. Aikaisempien vuosien
tapaan olemme tänäkin vuonna mukana järjestämässä juhlia sekä Naanin että Chiang Rain
seurakunnissa. Toivotaan että joulun ilosanoma voi jälleen kerran tavoittaa uusia ihmisiä ja
koskettaa heidän sydämiään:”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra.” (Luuk. 2:11)
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta, iloista joulua sekä siunattua uutta vuotta 2018!
Riikka-Maria, Tomas, Matias ja Ella
Kiitosaiheita:



Tiivis, työntäyteinenja antoisa syksy
Varjelus pitkillä automatkoilla erityisesti
kuluneen sadekauden aikana

Rukousaiheita:





Lukuisat joulujuhlat Chiang Rain ja Naanin
luterilaisissa seurakunnissa
Tulevan vuoden töiden ja sopivien
aikataulujen suunnitteleminen
Kyläläisten suojautuminen viileän kauden
haasteilta
Turvallinen liikkuminen vuoristoteillä

Kuva: Tuuli Mikonaho

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.
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