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Hei rakkaat ystävät!
Lämpimät terveiset täältä Chiang Raista.
Viime kirjeessä kerroimme poikkeuksellisen
kylmästä ja hyisestä alkuvuodesta täällä
Pohjois-Thaimaassa. Heti kirjeen
lähettämisen jälkeen viileä kausi kuitenkin
päättyi ja helteet alkoivat. Eivätkä mitkä
tahansa helteet, vaan kuumimmat helteet
täällä Thaimaassa ja koko Kaakkois-Aasiassa
yli 65 vuoteen! Lähes kolmen kuukauden ajan
päivälämpötilat nousivatkin säännöllisesti
jopa yli 40 asteeseen.
Ei siis ihme, että
ulkoilman lisäksi
myös talojen
sisälämpötilat
nousivat maalistoukokuussa
todella huikeiksi.
Tämä taas laittoi
kovalle koetukselle
niin talojen
ilmastointilaitteet
kuin ihmisten elimistötkin – erityisesti
vanhusten ja pienten lasten. Myös vajaa
kaksivuotias Ella-tyttömme joutui tästä syystä
huhtikuussa sairaalaan lievän
lämpöuupumuksen vuoksi. Siellä häntä
pidettiin tarkkailussa ja tiputuksessa yön yli,
mutta onneksi nesteytyshoito auttoi nopeasti
ja Ella pääsi seuraavana päivänä takaisin
kotiin.
Osaltaan pientä helpotusta kuumuuteen toi
myös huhtikuussa vietetty perinteinen
thaimaalainen uusi vuosi, eli songkraan.
Paikallista uutta vuotta juhlitaan nimittäin
paikallisen tavan mukaan vilvoittavilla

vesileikeillä, jossa vettä ripotellaan,
roiskitaan, heitellään ja ruiskutellaan kaduilla
olevien juhlijoiden ja ohikulkijoiden päälle. Ja
mikäpä sen virkistävämpää kuin saada viileä
suihku päällensä keskellä päivää! Hyvän
mielen tuottamisen lisäksi vedellä
toivotetaan myös onnea ja menestystä
tulevalle vuodelle.

Toukokuun lopulla pahin helleaalto lopulta
kuitenkin väistyi, kun voimakkaat
ukkosmyrskyt ja rankkasateet alkoivat
viilentää ilmaa. Nyt kesäkuun alkupuolella
olemmekin siis jo hyvää vauhtia matkalla
kohti seuraavaa vuodenaikaa eli sadekautta.

Matkatyötä entiseen tapaan
Kuumuudesta huolimatta työmme on
jatkunut kevätkaudella samaan tapaan kuin
alkuvuodesta. Kuukausittaiset kyläjaksot
Naanin provinssissa lua-kansan parissa ovat
olleet hyvin työntäyteisiä ja antoisia.
Ehtoollisjumalanpalvelusten toimittamisen
lisäksi kieli- ja musiikkityö ovat edistyneet
omilta osiltaan.

Lisäksi olemme kevään aikana olleet myös
mukana valmistelemassa hanketta, jonka
tavoitteena on rakentaa pysyvä
kirkkorakennus Baan Napongin kyläämme.
Tällä hetkellähän koko lua-alueella on
ainoastaan yksi varsinainen kirkkorakennus
Baan Denin kylässä, kun taas kaikissa muissa
kylissä seurakunta kokoontuu tilapäisissä
katoksissa. Kaikki Baan Napongin kyläläiset
ovatkin tästä hankkeesta todella innoissaan –
olisihan oman kirkon saaminen suuri
ylpeyden aihe niin seurakunnalle kuin koko
kyläyhteisöllekin. Lisäksi oma kirkko lujittaisi
myös seurakuntalaisten identiteettiä
kristittyinä.
Kyläläisten innostuksesta kertookin muun
muassa se, että maansiirtotyöt uuden kirkon
rakentamiseksi on jo omatoimisesti aloitettu.
Kirkon paikkaa on nimittäin valmisteltu
yhdessä kylään rakennettavan vesitankin
rakennusprojektin yhteydessä. Kunhan
rakennushankkeen rahoitus vielä saadaan

kuntoon, pääsevät innokkaat kyläläiset sen
jälkeen aloittamaan varsinaisen
kirkonrakennusprojektin.

Musiikin opetusta meren rannalla

Lua-kansan parissa tehtävän kitaran- ja
pianonsoiton opetustyön lisäksi pääsi RiikkaMaria huhtikuun alussa opettamaan
musiikkia myös hieman erilaiseen
ympäristöön, nimittäin meren rannalle.
Thaimaan luterilaisen kirkon naistenleiri
järjestettiin huhtikuun ensimmäisenä
viikonloppuna baptistien leirikeskuksessa
Pattayalla, jonne saapui yhteensä noin 250
kirkon naispuolista työntekijää ja
aktiivijäsentä eri puolilta maata.
Kaukaisimmat osallistujat tulivat täältä
Pohjois-Thaimaasta Naanin ja Chiang Rain
provinsseista ja leiripaikka olikin tästä syystä
heille mitä antoisin elämys – eihän suurin osa
heistä ollut koskaan aiemmin nähnyt merta
elämässään.

Muutenkin viikonlopun ohjelma oli
kaikkinensa todella runsas ja monipuolinen
opetuksineen, jumalanpalveluksineen sekä
yhteisine lauluineen ja tansseineen. Ja vaikka
näin massiivisen leirin järjestäminen vaatikin
runsaasti työtä, rahaa ja valmisteluja,
toivotaan, että hyvän palautteen turvin
vastaavia naistenleirejä tullaan järjestämään
myös tulevaisuudessa.
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Aurinkoista kesää!
Riikka-Maria, Tomas, Matias ja Ella

Työntäyteiset ja antoisat kyläjaksot
kevään aikana.
Viilentävien sateiden alkaminen
hellekuukausien jälkeen.
Varjelus monilla matkoilla eri puolilla
maata.



Baan Napongin kylän
kirkonrakennusprojektin edistyminen.
Varjelusta mutkaisilla ja kapeilla
vuoristoteillä ajamiseen, erityisesti nyt
sadekauden alkaessa.
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