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Aika kuluu pika-pika vauhtia ja on täynnä monenmoista toimintaa. Työni jakautuu
nykyään kolmeen osaan: kummilapsityöhön, Bangkokin alueen seurakuntien
nuorisotyöhön ja Mukdahanin luterilaisen lasten ja nuorten elämän
kehittämisprojektin neuvonantajan tehtäviin.
Viimeisen vuoden Thaimaassa on ollut yleinen suruaika pitkäaikaisen kuninkaan
Bhumibol Adulyadejti kuoleman johdosta. Lokakuussa 2017 vietettiin kuninkaan
hautajaisia.
Kummilapsityön henkilöstömuutoksia
Pitkäaikainen kummilapsityön työtoverini Paitoon Meetee irtisanoutui ja jäi pois työstään huhtikuun alussa.
Hänelle etsittiin pidempään seuraajaa.
Viimein uusi työntekijä löytyi ja hän pääsi aloittamaan tehtävässä elokuun
alussa. Kiattisak Boomman eli ”Man” on tuttu tyyppi nuorisotyön yhteyksistä.
Hänen kanssaan olen aiemmin tehnyt paljon yhteistyötä Bangkokin alueen
nuorisotyön kuvioissa, koska hän on useamman vuoden ollut alueen nuorten
valitsema edustaja (vapaaehtoinen). Nyt olemme sitten virallisesti työkavereita.
Vieressä Manin ottama selfie meistä, yhtenä ensimmäisistä yhteisistä
työpäivistämme kummilapsityössä.
Paitoon Meetee työskenteli kummilapsityöntekijänä yli 18 vuotta. Viimeisten vuosien aikana hän oli myös
diakoniatyön varainhankintatiimin jäsen sekä osallistui myös ”Toivon Tien” eli kirkon vanhus- ja
HIV/AIDS-työn tehtäviin. Koko uransa ajan hän oli aktiivisesti mukana kirkon kaikessa diakoniatyössä ja
hän mm. toimitti diakoniaosaston Diakonia News-uutislehtistä, jota julkaistiin thaiksi ja englanniksi.
Paitoon, mikä on ollut parasta kummilapsityössä?
”Hmmm, tähän vastaaminen on vaikeaa, mutta
oikeastaan jokainen päivä on ollut hyvä
minulle ja on ollut hienoa saada tehdä uusia
asioita esim. suunnitella diakoniatyön ja
kummilapsityön tulevaisuutta.”
Kerro meille yksi hyvä muisto työvuosiltasi.
”Oli hienoa käydä yhdessä työtovereiden
kanssa opintomatkalla Hong Kongissa.
Tutustuimme matkalla Hong Kongin
luterilaisen kirkon diakoniatyöhön ja heidän
työskentelytapoihinsa. Matka oli erittäin
mieleenpainuva.”

Kummilapset Saravut ja Sarajut sekä Paitoon viimeisellä
kummilapsityön työmatkallaan Uttharaditissa.
(kuva: Anja Markkanen)

Paitoonin irtisanoutumisen ensisijainen syy oli perhetilanne. ”Pojallamme (6v.) on emotionaalisia ongelmia,
joissa tahdomme olla itse lapsemme tukena.” Toiseksi syyksi irtisanoutumiselleen Paitoon kertoo halun
kehittää omaa työtä ja tulevaisuuttaan. Paitoon pitää huolta lapsesta ja auttaa häntä selvittämään koulussa
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tulleista ongelmista. Samalla hän toimii freelance-valokuvaajana ottaen studiovalokuvia ja valokuvaten
erilaisia juhlia. Jo pitkään olemme nähneet Paitoonin ison, hyvän kameran kanssa tilanteessa kuin tilanteessa.
”Minä rakastan edelleen diakoniatyötä.” Paitoon kertoo ”Kummilapsityössä on hienoa nähdä nuorten
valmistuvan tutkintoon ja löytävän työtä jota tehdä. Siitä saa suurta iloa. Se on hienoa ja arvokasta työtä,
jossa saa auttaa toista ihmistä pääsemään tavoitteeseensa ja parantamaan elämänsä laatua. Tämä kaikki on
merkityksellistä koko kummilapsen perheelle, jotka usein tulevat thai-yhteiskunnan heikoimmista oloista ja
ovat usein vailla mahdollisuuksia tehdä muutosta yksin. Kiitos kaikille kummeille tuesta, jota annatte näille
lapsille ja nuorille.”

Bangkokin alueen nuorisotyössä kierrän seurakuntia
Nuorisotyössä minulla on säännöllinen vierailurytmi, jonka seurakunnatkin (ja nuoret siellä) ovat vähitellen
sisäistäneet. Kuukauden ensimmäisenä lauantaina käyn
Rauhan seurakunnassa, jossa opetan ensin tunnin
verran englantia lapsille. Tämä on erittäin perustason
sanaston opettelua ja kertaamisen kertausta. Samat
pelit, leikit ja kuvakortit toistuvat miltei joka kerta,
mutta silti ne jaksavat edelleen kiinnostaa eivätkä ole
muuttuneet liian helpoiksi. Lasten ryhmän jälkeen
vedän hetken henkeä, ja sitten on nuorten /nuorten
aikuisten englanninkielinen ”nuortenilta”. Laulamme englanninkielisen laulun ja otamme selvää mitä siinä
sanotaan. Sen jälkeen paneudumme johonkin teemaan. Kaikki tämä YRITETÄÄN tehdä englanniksi, jotta
rohkeus kielen käyttämiseen kasvaisi. Helppoa se ei ole, mutta tahtoa heillä on.
Kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina olen Samrongin seurakunnassa. Sielläkin kevät oli suurten muutosten
aikaa, kun pitkäaikainen pastori ja hänen perheensä lähtivät pois. Seurakunta opettelee nyt uusia kuvioita
keväällä valmistuneen uuden evankelistan kanssa. Nuorten ryhmälle pastorin perheen lähtö oli myös iso
menetys. Pastorin molemmat lapset olivat aktiivisia seurakuntanuoria ja heidän vanavedessään ryhmään tuli
muitakin nuoria. Nyt nuorten ryhmä on pienempi, mutta edelleen kerran kuussa kokoonnumme.
Toisena sunnuntaina olen Laksin seurakunnassa. Laksin seurakunnassa on paljon kiinalaisvaikutteita, koska
useampi seurakuntalainen on kiinalaistaustainen. Laksin seurakunnassa onkin esimerkiksi
jumalanpalveluksen virret/laulut mahdollista laulaa thaiksi, englanniksi tai kiinaksi. Nuorten ryhmä on pieni,
vain muutamia henkilöitä. Seurakunta näkee kuitenkin tärkeäksi, että näillä muutamille nuorille olisi omaa
toimintaa.
Kuukauden neljäntenä lauantaina menen Phasi Charoen seurakuntaan opettamaan kouluikäisille tytöille ja
pojille englantia. Kuten monessa muussakin paikassa, niin Phasi Charoessa saattaa tähän ”nuorten ryhmään”
tulla toisinaan myös joku nuorten äiti, isä tai isoäiti mukaan. Ryhmien ikäjakaumat eivät ole niin tarkkoja.
Kuukauden neljäntenä sunnuntaina vuorossa on Ruampraphonin
seurakunta. Tämän seurakunnan nuorten ryhmä on muita
vakiintuneempi. Heidän kanssaan olemme käsitelleet monia
aiheita. Aikaa saattaa normaalin tunnin sijaan vierähtää
pidempään, kun he innostuvat aiheesta ja tekemisestä.
Art ja earth toimivat jumalanpalvelus avustajina ennen nuorten kokoontumista.
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Mukdahanin luterilainen lasten ja nuorten elämän kehittämisprojekti
Vuoden verran työni kolmantena osana on ollut toimiminen Mukdahanin luterilaisen lasten ja nuorten
elämän kehittämisprojektin neuvonantajana. Mukdahan sijaitsee Koillis-Thaimaassa, Thaimaan ja Laosin
välisenä rajana toimivan Mekong-joen rannalla. Projektia tukee erityisesti Lappeenrannan Meijän kylä
Thaimaa –projekti. Yksi osa työtäni on toimia suomenkielisenä yhteyshenkilönä Mukdahanin ja
Lappeenrannan välillä.
Mukdahanin luterilainen lasten ja nuorten elämän kehittämisprojekti tähtää mm. lasten itsetunnon
kohottamiseen. Osallistujat tulevat perheistä, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat vankilassa, osassa
perheistä on päihdeongelmia ja useimmissa perheissä perheväkivalta on läsnä. Osa lapsista asuu
isovanhempien, sukulaisten tai naapureiden hoidossa. Lähiyhteisö on suhtautunut näihin lapsiin alistavasti tai
syrjäyttävästi. ”Et sinä mitään osaa kun isäskin on sellainen”, ”Ei sinusta voi mitään tulla”, ”Sinä et osaa
mitään ja vielä haiset” ovat sellaisia lauseita joita mm. lapset ovat kuulleet.
Minä kävin ensimmäisen kerran tutustumassa lapsiin, olosuhteisiin ja projektiin toukokuussa 2016. Silloin
monet lapsista olivat apean oloisia. Vuoden aikana tapahtunut muutos, on ollut huima.
• Lapset näyttävät siistimmiltä. Naamat ja kädet on pesty ja vaatteet ovat puhtaan oloisia (toki
koulupäivän jälkeen jotain tahroja saattaa olla).
• Lapset ja nuoret ovat oppineet laittamaan kenkänsä kauniisti oven edessä. Ensimmäisellä
vierailullani kaikki kengät oli potkaistu sinne minne sattuu. Nyt kengät ovat parinsa kanssa
vierekkäin, jos joku kaveri ei tullessaan ole potkaissut niitä vähän erilleen.
• Lapset vaikuttavat iloisemmilta. He haluavat jutella ja ovat valmiita kuuntelemaan myös mitä toinen
sanoo.
• Yhteisissä tilanteissa he osaavat toimia ryhmässä ja auttavat toisiaan.
• Yhteisellä ruokailulla lapset auttavat tarjoilussa = hakevat tarjoilulautaset keittiöstä yhteiselle
matolle/pöytään, jakavat riisilautaset, haarukat ja lusikat jokaisen paikalle, tarjoilevat vesikupilliset
jokaiselle ja ruokailun päätyttyä vievät astiat takaisin keittiöön ja ovat vuorollaan tiskaamassa.
Projektin työntekijöiden kanssa käymissäni keskusteluissa olen kuullut, että lapset on alettu hyväksyä
paremmin omissa lähiyhteisöissään. Nyt he ”täyttävät normin” paremmin. Thaimaassa kohteliaat käytöstavat
ja puhdas ulkomuoto ovat monessa tilanteessa kaiken A ja O.

Kesäkuussa Lappeenrannasta oli
vierailijaryhmä käymässä Mukdahanissa. Oli
mahtavaa nähdä miten yhteys vahvistui
vierailun aikana. ”Te olette meidän
seurakuntalaisia ja me olemme teidän
seurakuntalaisia” totesi reissussa mukana ollut
pastori Reetta Karjalainen. Siltä se todellakin
tuntui. Reissun jälkeen yhteyttä on pidetty
monin tavoin.
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Kuninkaan kuolema ja hautajaiset
Lokakuussa 2016 Thaimaa sai
suru-uutisia. Thaimaata yli 70
vuotta hallinnut kuningas
Bhumibol Adulyadej kuoli.
Hänen kuolemaansa oli jollain
tapaa osattu odottaa, mutta aina
kuolema yllättää
ajankohdallaan. Kuninkaan
kuoleman jälkeen Thaimaahan
julistettiin ensin kuukauden
syvä suruaika, jolloin kaikki
pukeutuivat musta-valkeaan.
Thaimaa hiljeni monin tavoin. Suruaika on jatkunut koko vuoden, ja näkynyt mm. katukuvassa suurena
mustien paitojen määränä ja mustavalkoisina kuninkaan muistoa kunnioittavina tauluina. Koko vuoden ajan
kaikkien juhlien ja tapahtumien ohjelmassa on ottettu huomioon, että menossa on suruaika.
Kuninkaan hautajaisia vietettiin lokakuussa 2017. Hautajaisia varten oli rakennettu suuri krematoriorakennus ja oheistilat Sanam Luang-aukiolle. Kuninkaan kuolemasta johtuneita seremonioita on ollut läpi
vuoden, mutta varsinaiset hautajaisiin ja tuhkaamiseen liittyvät seremoniat olivat monipäiväinen tapahtuma.
Tuhkaamispäivä 26.10 oli kansallinen vapaapäivä. Silloin todella monet ravintolat, kaupat ym. olivat joko
kokonaan kiinni tai menivät kiinni viimeistään klo 15. Varsinkin sinä päivänä Bangkok oli hiljainen.
Kotikadullani ei ollut katuruokakauppiaita, rakennustyömaa (joka on aina työntouhussa) oli hiljainen ja
muutenkin kaikki vaikutti surulliselta. Toisaalta paikoissa, joissa hautajaisia seurattiin yhteiseltä
televisioruudulta (monet temppelit ja isommat puistot), oli väkeä tuhansittain ja kaikki päästä varpaisiin
mustiin pukeutuneita. Miltei kaksi päivää televisio ja nettikanavat näyttivät hautajais- ja tuhkausseremonioita
suorana lähetyksenä. Marraskuun ajan yleisöllä on mahdollisuus mennä katsomaan varsinaista
hautajaisaluetta, mutta sen jälkeen kaikki rakennelmat puretaan, koska niiden pitkäaikanen pystyssä
pitäminen toisi huonoa onnea. Hautajaisten budjetiksi on ilmoitettu 90 miljoonaa US-dollaria. Tämä kertoo
siitä, että seremoniat olivat valtaisat.
Kiitollisena kaikesta muistamisesta ja siunaavin terveisin, Kirsi
Kirsi Salmela on koulutukseltaan sosionomi
(amk) - kirkon nuorisotyönohjaaja - diakoni. Hän
aloitti työt Thaimaan luterilaisen kirkon
palveluksessa vuonna 2006. Kirsin työ jakautuu
kummilapsityön, Bangkokin alueen seurakuntien
nuorisotyön ja ”Mukdahanin luterilaisen lasten ja
nuorten elämän kehittämisprojektin” kesken.
Kirsin työtä tukevat Nurmijärven, Salon,
Nousiaisten Sammonlahden, Lauritsalan,
Lappeenrannan ja Lappeen seurakunnat.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
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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