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Tervehdys Bangkokista
Vuosi on kulunut edellisestä kirjeestäni. Suuri anteeksipyyntöni, etten ole teille kirjoittanut! Koko ajan on
tapahtunut niin paljon, että kirjeen kirjoitus on vaan aina jäänyt muiden asioiden jalkoihin. Koko vuoden
olen kuitenkin tuntenut teidän tukenne ja rukouksenne, jotka ovat kantaneet. Se on tuntunut hyvältä! Kiitos
siis kaikesta tuestanne, rukouksista, viesteistä, puheluista, Mökki-lehden numerosta, joulukorteista,
tykkäyksistä Facebookissa jne.
Huhtikuu 2020 toi suuria muutoksia työhöni. Työtoverini lähdön seurauksena iso osa hänen vastuullaan
olleista tehtävistä siirtyi minulle. Työhöni palasivat kummiyhdyshenkilön tehtävät ja työnkuvastani
jouduttiin vähentämään nuorisotyön osuutta. Kesän aikana
useampien työtovereideni työkausia päättyi ja samaan
aikaan korona-rajoitukset estivät toisia Lähetysseuran
työtovereita palaamasta takaisin Thaimaahan. Niinpä
elokuun 2020 alusta helmikuulle 2021 olin ainoa
Lähetysseuran työntekijä Bangkokissa ja Thaimaan
luterilaisen kirkon työyhteydessä. Tänä aikana tein kaikkea
sitä mitä tarvitsi miettimättä, mikä on kirjoitettu
työnkuvaani. Vastuullani oli mm. toimistoasioiden hoitoa,
ulkosuomalaisten asioita, kuten Bangkokin Kauneimpien
Joululaulujen järjestelyt, Armonkodin yhteyshenkilön
tehtävät jne.
Vuoden 2020 aikana Suomen Lähetysseura joutui kaksi kertaa käymään läpi YT-neuvottelut. Molempien
neuvottelujen jälkeen olin lomautettuna. Ensimmäisellä kerralla (huhti-toukokuussa) kolmen viikon ajan tein
töitä vain kahtena päivänä viikossa. Toisen kerran jälkeen koko Lähetysseuran henkilöstö tuli lomautetuksi
syksyn aikana 1kk ajaksi. Tämän kuukauden lomautusjakson ajankohdan jokainen sai sopia omaan
työkalenteriinsa edes jotenkin sopivasti. Niinpä töitä oli paljon, mutta työaikaa vähän.

Kummilapsilla poikkeuksellinen kouluvuosi
Korona-rajoituksista johtuen Thaimaan kouluvuosi 2020-2021 on ollut todella rikkonainen. Yleensä
kouluvuosi alkaa touko-kesäkuun vaihteen tienoilla. Viime vuonna valtio siirsi kouluvuoden alkua
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heinäkuun alkuun. Tällä toimella tahdottiin olla rajaamassa koronan leviämistä. Kesäkuun aikana lapsia
yritettiin opettaa television ja netin välityksellä. Kuinka paljon lapset tuosta opetuksesta irti ovat saaneet on
varmasti ollut henkilökohtaista. Haasteita siinä ainakin oli riittävästi, kun kaikilla perheillä ei ole televisiota
tai älypuhelinta, josta tätä opetusta olisi voinut seurata. Kouluvuoden aikana koulujen sulkuja on ollut
provinssi kohtaisesti tarpeen mukaan, joka on entisestään ollut rikkomassa kouluvuoden oppimista.
Kouluvuoden alun siirtäminen aiheutti myös sen, että useat koulut alkoivat pitää 6pv opetusviikkoa ja/tai
kaikki loma-ajat peruttiin tai ainakin lomia lyhennettiin. Yläkoululaiset, lukiolaiset ja korkeamman asteen
opiskelijat ovat olleet toisinaan kiinni koulussa 7pv/viikko. Nyt on koulujen kesäloman aika, mutta moni
isompi koululainen ja opiskelija tekee kesäkoulussa lisäopintoja tai preppaa tulevan vuoden opintoihin.

Nuorisotyö
Tiukimpien korona-rajoitusten aikana keväällä 2020 kokonaiskirkollisen nuorisotyön toiminnot jäivät
aikalailla hyllylle, kun emme voineet kokoontua yhteen. Lähettelimme toisiamme rohkaisevia viestejä nuorille
facebook-sivuilla sekä messenger- ja Line-ryhmissä. Omissa seurakunnissaan nuoret itse tukivat toisiaan
eritavoin. Samaan aikaan kaikki keskittyivät myös korona-apua antamaan. Kesäkuun aikana, kun rajoituksia
vähitellen höllennettiin kokoonnuimme nuorisotyön neuvonantajien (kirkon työntekijöitä) kanssa yhteen ja
valmistelimme nuorten komitean kokoontumisen, joka pidettiin elokuun aikana. Silloin saimme nuorten
komitean (jäsenet nuoria-aikuisia) kanssa suunniteltua syksyn toimintasuunnitelman. Lisäpalavereja pidettiin
messenger-ryhmäpuheluin. Näin saimme marraskuulle valmisteltua viikonlopun mittaisen nuorten
ryhmienvetäjille suunnatun viikonlopun. Viikonlopun tavoitteena oli tulla tutummaksi eripuolilta Thaimaata
olevien seurakuntien nuortenryhmien kesken ja vahvistaa yhteistyötä. Tässä onnistuimme!
Tarkoituksena oli, ja pitkälle suunniteltua, että olisimme joulukuun alulla päässeet mukaan vetämään nuorten
leiriä Pohjois-Thaimaassa, Chiang Rain alueella. Mutta marras-joulukuun vaihteen tienoolla tuli rajan yli
luvattomasti korona positiivisia henkilöitä, jotka eivät sairaudestaan tienneet, ja korona alkoi levitä. Tässä
kohtaa erityisesti juuri Chiang Rain alue oli ”kiellettyä” aluetta. Niinpä vain paria päivää ennen leiriä, se
jouduttiin perumaan.
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Alkuvuoden 2021 aikana olemme voineet nuorten komitean kanssa kokoontua muutamia kertoja tapaamisiin
kahvilassa. Näissä kokoontumisissa osa on aina paikalla etäyhteyksin, koska komitea on levittyneenä Pohjois-,
Koillis- ja Keski-Thaimaan alueelle. Näiden kokoontumisten hedelmänä saimme järjestettyä pääsiäisenä
nuorten
vierailun
Raihin,

komitean
Chiang
Pohjois-

Thaimaahan sikäläisten
seurakuntien

nuoria

tapaamaan. Vierailu oli
hyvä ja iloinen! Oli
hienoa nähdä komitean
jäsenten kantavan itse
vastuuta miltei kaikista
asioista.

Juuri nyt
Helmikuussa sain Lähetysseuran työtovereita
tänne Bangkokiinkin. Se tuntui todella
hyvältä, kun ei enää tarvitse kantaa yksin
kaikista asioista vastuuta. Yhdessä saimme
aikaiseksi myös toimistomme yli kasvaneen
kasvin jakamisen. Nyt meillä on varsinainen
viidakko työpöytää täyttämässä.
Koronan kolmas aalto on pyyhkäisemässä
Thaimaan yli juuri nyt, ja tartuntojen määrät
ovat kasvussa. Pitkään jatkunut epävakaa
tilanne vaikuttaa meihin kaikkiin. Emme voi
kokoontua normaalisti yhteen ja toimia yhdessä, mutta silti meillä on yhteys. Tänä aikana olen useamman
kerran palannut tutun psalmin 23. äärelle:
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"Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän
ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä
laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet
minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni
silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on
ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni
päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti."

Työ jatkuu rakastavan Taivaan Isän siunauksen alla. Avun tarve on suuri, koska monet työt ovat kadonneet
koronan myötä. Thaimaassa työpaikkojen väheneminen johtuu mm. turistien puutteesta, joiden palvelut ovat
työllistäneet monet. Tällä hetkellä emme voi tehdä lahjoitusta totutusti jumalanpalveluksessa kolehtihaaviin,
kirkkokahvien kassaan tai pitää lähetyslounaita. Tämänkin asian voi hoitaa nyt verkossa. Jos tahdot tukea
työtä rahallisesti, niin lahjoitustiedot löydät sivun alalaidasta.
Kiitollisena kaikesta muistamisesta!
Siunaavin terveisin,

Kirsi
Kirsi Salmela toimii nuorisotyön
ja diakonian asiantuntijana
Thaimaan luterilaisen kirkon
palveluksessa. Koulutukseltaan
hän on sosionomi (amk), kirkon
nuorisotyönohjaajan ja diakonin
kelpoisuudella. Kirsin työ jakautuu
kummilapsityön, "Mukdahanin
lasten ja nuorten elämän
kehittämisprojektin" ja kirkon
nuorisotyön kehittämisen kesken.
Kirsi asuu Bangkokissa, mutta
hänen työnsä on kaikkialla siellä
missä Thaimaan luterilainen

Rukousaiheet
 Nuorisotyö
 Mukdahanin lapset, nuoret
ja heidän perheensä
 Koululaisten ja
opiskelijoiden opinnot
 Koronapandemian
aiheuttamat muutokset.
 Thaimaan luterilaisen
kirkon työ.
 Meidän kaikkien terveys ja
jaksaminen
poikkeusaikana.

kirkko toimii.
Kirsin työtä tukevat Nurmijärven,
Salon, Nousiaisten,
Sammonlahden, Lauritsalan ja
Lappeenrannan seurakunnat.
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