Kirsi Salmela
Bangkok, Thaimaa 2 / 2016
Huhtikuun alussa suuntasimme Bangkokin alueen, Baan Klong Lamoon ja Baanbun seurakuntien nuorten ja
kummilasten kanssa leirille. Leirille osallistuivat myös FELM vapaaehtoiset Hanna ja Joonas Vapaavuori, jotka
olivat helmi-huhtikuun vapaaehtoistyöntekijöinä Bangkokin alueen lapsi- ja nuorisotyössä.
Huhtikuussa iloittiin uudesta papista, kun Ruam Praphonin evankelista Sutthipath Akkrananthaphong vihittiin
papiksi.
Kesäkuun alulla vierailen nimikkoseurakunnissani ja osallistun Lähetysjuhlille Vihdissä. Olisi kiva tavata!

Kummilasten ja nuorten leiri Sattahipissä (Teksti ja kuvat: FELM volunteerit Hanna ja Joonas Vapaavuori)
Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon kummilapsi- ja nuorisotyö
järjesti 5.-7. huhtikuuta nuortenleirin Sattahipissa, joka sijaitsee noin
180 kilometrin päässä kaakkoon Bangkokista. Kahden yön yli
kestäneelle leirille oli kutsuttu yli 10-vuotiaita lapsia ja nuoria
Bangkokin, Baanbun ja Baan Klong Lamoon seurakunnista. Osanottajia
oli lopulta yli kuusikymmentä, leirin vetäjät mukaan lukien. Erityisen
vivahteensa leiriin toi Thaimaan kuninkaallinen laivasto, jonka
kasarmialueella leiri pidettiin. Leiriläiset pääsivät tutustumaan myös
armeijan arkeen, kuten aikaisiin aamuherätyksiin.
Pian leiripaikkaan saapumisen jälkeen alkoivat työpajat, joissa
tutustuimme toisiimme ja pohdimme meitä jokaista koskettavaa
asiaa, tulevaisuutta. Leikkien, pelien ja taiteen tekemisen kautta
aiheeseen löydettiin monenlaisia näkökulmia ja heräteltiin itse kutakin
punnitsemaan tavoitteitaan ja haaveitaan. Toisena leiripäivänä
kiivettiin korkealle kukkulalle katselemaan maisemia ja kolmantena
virkistäydyttiin läheisillä uimarannoilla. Toiminnantäyteisten päivien
päätteeksi hiljennyttiin hartaushetkiin, jotka johdattelivat väsyneitä
leiriläisiä yöpuulle. Lähtöaamuna vietettiin yhteistä messua.
Leiri ei olisi ollut mahdollinen ilman Lasten Pankista saatua avustusta.
Lasten Pankkia voit tukea tili- ja viitetiedoin:
Maksun saaja: Suomen Lähetysseura
IBAN: IBAN: FI38 8000 1400 161130
BIC: DABAFIHH
Tiedonantoihin merkintä: Lasten Pankki

FELM volunteerit Hanna ja Joonas
FELM volunteerit Hanna ja Joonas Vapaavuori olivat helmikuun puolesta välistä toukokuun alkuun Bangkokin
alueen lapsi- ja nuorisotyössä vapaaehtoisina.
Hanna toimi vapaaehtoisena pääasiassa Ylistyksen kodin iltapäivätoiminnassa. Hänen pomonaan ja
lähimpänä työkaverinaan siellä oli Man, josta olen jo useammassa kirjeessäni nuorisotyön aktiivina kertonut.
Hannan tehtävinä oli mm. englannin- ja kädentaitojen opetusta ja ohjausta sekä hengailua
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten kanssa. Haasteellista tästä teki se, että lapsista harva osaa
englantia muutamaa sanaa enempää.

Joonaksen tehtävät keskittyivät Bangkokin
seurakuntien nuorisotyön juttuihin minun kanssani.
Oli kiva saada työkaveri, jonka kanssa yhdessä
suunnitella ja vetää nuorten iltoja ja englannin
opetuksia. Joonas on sellisti, joten hän opetti myös
sellon soittoa Immanuelin musiikkikoulussa sekä oli
mukana soittamassa Immanuel Orchestran
konsertissa, joka pidettiin 30.4.
Minä sain toimia näiden mahtavien nuorten
aikuisten ohjaajana heidän täällä ollessaan. Kiitos
Hanna ja Joonas!
Kuvassa Hanna, Man ja Joonas Samrongin seurakunnan
pihalla.

Pappisvihkimys
Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon
kirkolliskokous päättyi yhteiseen
jumalanpalvelukseen, jossa Ruam Praphonin
seurakunnan evankelista Sutthipath
Akkrananthaphong vihittiin papiksi. Jokainen
pappisvihkimys on suuri juhla tällä pienelle
kirkolle. Koko maan laajuisesti tällä kirkolla on
vajaa 20 paikallista pappia.
Sutthipath on kirkon pitkäaikainen työntekijä.
Ennen siirtymistä Ruam Praphonin seurakunnan
evankelistaksi hän on mm. toiminut
diakoniatyössä kirkon HIV/AIDS tukikeskuksessa.

Nuorten kokoontumiset

Juuri virkaan vihitty pastori Sutthipath Akkrananthaphong
Kuva: Sara Markkanen

Nuorten illat ja englanninopetukset Ruam Praphonin, Immanuelin, Samrongin ja Rauhan seurakunnissa ovat
jatkuneet tuttuun tapaan. Näiden kokoontumisten lisäksi olemme tavanneet kaikkien Bangkokin
seurakuntien nuorten yhteisissä kokoontumisissa useamman kerran.
Vapun päivänä kokoonnuimme
Samrongin seurakunnassa.
Paikalle saapui nuoria
Samrongin lisäksi Ruam
Praphonin ja Immanuelin
seurakunnista. Ohjelmassa oli
yhteisleikkejä, laulua ja
opetusta. Tällä kertaa pastori
Sutthipath opetti aiheesta:
”Rakkaus”.
Ystävien keskeisestä
rakkaudesta, lähimmäisen
rakkaudesta kuin myös
romanttisesta rakkaudesta.
Asiaan kuuluva yhteiskuva nuorten
kokoontumisen päätteeksi.

Armon seurakunta kutsui Bangkokin
seurakuntien nuoret luokseen 21.5.
Yhteisen rukouksen jälkeen lähdimme
yhdessä jakamaan pieniä vihkosia, joissa
kerrotaan kristinuskosta, läheisten kujien
varrella tapaamillemme ihmisille. Samoja
vihkosia jaettiin myös kujien
postilaatikkoihin, jotta myös ne jotka eivät
nyt olleet paikalla saisivat vihkosen
luettavakseen. Yhteensä vihkosia jaettiin
noin 500kpl.
Kuvassa chillailua ilmastointilaitteen alla
hikisen vihkosten jako reissun jälkeen.

Viime lokakuussa diakoniatyö ja Bangkokin
alueen nuorisotyö järjestivät nuorten
diakoniapäivän. Silloin diakoniaosaston
työntekijät esittelivät työtä kuvin ja
kertomuksin keskuskirkolla.
Sunnuntaina 21.5. pidämme toisen
nuorten diakoniapäivän. Nyt siirrymme
käytännön tutustumiseen ja menemme vierailemaan Armonkodilla. Armonkoti on Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämä ensikoti yksinäisille, raskaana oleville ja vasta synnyttäneille äideille. Iltapäivän
ohjelmassa on tutustumisen lisäksi yhteisiä leikkejä ja jos aikaa ja tarvetta on, osallistumme puutarhatöihin.

Tavataanko kesäkuun alulla?
Aika rientää kovaa vauhtia. Vastahan minä lähdin tänne Thaimaahan. Mutta nyt jo on kolmas työkauteni jo
puolessa välissä. Niinpä tänä kesänä vierailen kaikissa nimikkoseurakunnissani.
5.-8.6. Lappeenrannan, Sammonlahden ja Lauritsalan seurakunnat
9.6. Nurmijärven seurakunta vierailu yhdessä kahden thaimaalaisen teologian opiskelijan kanssa
19.6. Salon seurakunta, Perttelin alue
Tarkemmat tiedot löytyvät seurakuntien ilmoituksista.
Lisäksi olen mukana Lähetysjuhlilla Vihdissä. Tulethan sinäkin sinne?

Mieleni alkaa jo kääntyä
kohti Suomea ja kesän
”viileyttä”. Tänä vuonna
Thaimaan kuumakausi oli
todella kuuma.
Yhtäjaksoinen helleaalto
oli pisin 65 vuoteen.
Vuoden lämpöennätys oli
44,3 astetta. Siksi Suomen
kesälomaa ajatellessa on
haaveillut ”Suomen
viileydestä”.
Autoni lämpömittari eräänä iltapäivänä

On etuoikeus saada tehdä työtä täällä näiden työtovereiden, vapaaehtoisten, lasten ja nuorten kanssa.
Kiitos kaikesta muistamisesta ja tuestanne. Kaikki kirjeet, kortit, viestit ja lahjat ovat tänäkin syksynä suuresti
minua ilahduttaneet.
Yhdessä me tätä työtä teemme. Rukous tukenne tuntuu ja kantaa.
Kiitos siitä kaikesta!

Siunattua ja iloista kesää!
Iloisin terveisin

Kirsi

Kirsi Salmela
P.O. Box 239
Prakhanong
Bangkok 10110
Thailand
kirsi.salmela@felm.org

”Me Kongilaiset” Facebook sivuilta
(https://www.facebook.com/mekongilaiset)
löytyy paljon tietoa Kaakkois-Aasiassa tehtävästä
työstä.

Kirsi Salmela
on koulutukseltaan sosionomi (amk) - kirkon
nuorisotyönohjaaja - diakoni. Hän on
työskennellyt Thaimaan luterilaisen kirkon
palveluksessa vuodesta 2006. Kirsi
työtehtävät jakautuvat kummilapsityön ja
Bangkokin alueen seurakuntien nuorisotyön
kesken.
Hänen työtään tukevat Nurmijärven,
Sammonlahden, Lauritsalan, Lappeenrannan
ja Salon seurakunnat.

Suomen Lähetysseura toteuttaa
Jumalan rakkautta sanoin ja
teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes
sadan kirkon ja
järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi: Kirsi
Salmela

