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Kirkon srk-työn kehittäminen
Yhteistyökumppani: ELCT, Lutheran Mission in Thailand (LMT)
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Thaimaan evankelisluterilainen kirkko on perustettu vuonna 1994. Kirkko on
kasvanut hiljalleen, nopeinta kasvu on ollut Pohjois- ja Koillis-Thaimaassa. Tällä hetkellä kirkossa on 28
seurakuntaa, 13 saarnapaikkaa sekä 5 pienempää työpistettä. Työ on jaettu viiteen rovastikuntaan sekä
yhteen erityisalueeseen, jotka pyrkivät kehittämään työtä omalla alueellaan. Lisäksi kirkossa toimivat
nuoriso- ja naisjaostot. Evankeliumia julistetaan ja kristinuskoa opetetaan myös paikallisradiotoiminnan ja
kirjekurssien kautta. Sosiaalisen median käyttö tavoittavassa työssä on vasta alullaan ja koko kirkon
mediatyö tarvitsisi suunnitelman. Vuoden 2018 alussa kirkon jäsenmäärä oli noin 5000 henkeä.
Seurakunnat tekevät varsinkin maaseudulla hyvin kokonaisvaltaista työtä. Julistus ja jumalanpalvelustyön
ohella on muun muassa diakonia- ja opetustyötä. Seurakunnissa kokoontuvat niin pyhäkoulu- ja
raamattuopetustyhmät, kuin nuorten ja naisten ryhmät. Erityisesti arkipäivisin
tehdään paljon kotikäyntityötä, missä sielunhoito ja henkilökohtainen kohtaaminen ovat keskeisiä välineitä.
Erityisinä juhlapäivinä järjestetään suurempia tapahtumia, mihin kutsutaan mukaan lähiyhteisöä
laajemminkin.
Monen seurakunnan työntekijän pohjakoulutus on melko vaatimaton ja lisäksi, kun palkattua työvoimaa on
seurakunnissa vähän, on maallikoilla usein vastuullisia tehtäviä seurakunnassa. Tämä vaatii monenlaista
koulutusta. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin työntekijöiden ja maallikoiden suunnitelmallinen
jatkokoulutus.
Myös itsekannattavuuden lisäämiseksi seurakunnat tarvitsevat uusia ideoita ja suunnitelmallisuutta.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
Alkuvuoden merkittävin yksittäinen muutos oli kirkon ensimmäisten
naispappien vihkiminen virkaan huhtikuussa pidetyn
kirkolliskokouksen yhteydessä. Papeiksi vihittiin kirkossa jo pitkään
evankelistoina seurakuntatyössä toimineet Jongkolnee
Sampachanyanon ja Somporn Kulchote . Juhlan yhteydessä
muistettiin myös erityisesti kaikkia naisteologeja, jotka olivat vuosien
varrella palvelleet kirkkoa sekä muutenkin nostettiin esille naisten
tekemän työn merkitystä. Lähetysseuran alueella työskennelleet
naisteologit olivatkin näkyvästi
juhlassa mukana, sillä kirkon pyynnöstä koko messun valmisteluista
vastasi pastori Katariina Kiilunen ja messussa saarnasi pastori Tarja
Säynevirta.
Samassa juhlamessussa, ison ulkomaalaisvierasjoukon keskellä
kirkko sai myös uuden piispan, Amnuay Yodwongin, sillä edellinen
piispa Banjob Kusawadee jäi omasta pyynnöstään ennenaikaiselle
eläkkeelle. Uusi piispa on tarttunut innolla tehtäviinsä ja haluaa
ohjata kirkkoa yhä enemmän yhdessä tekemisen suuntaan.
Raportoija: Leena Helle
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Avoimuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ilo toistuvat piispa Amnuayn puheessa hänen
kertoessaan, miten kirkko haluaa työskennellä ja viedä Kristuksen evankeliumia eteenpäin. Jokaista
tarvitaan.

Kirkon toimintaan osallistui joka sunnuntai noin 1500 henkeä ja kirkon seurakuntatyössä oli
alkuvuoden aikana 17 pappia ja lisäksi 25 evankelistaa sekä kaksi vapaaehtoista. Jokaisessa
seurakunnassa järjestettiin messu vähintään kerran kuukaudessa, kirkon pappispulan rajoittaessa
monin paikoin messun järjestämistä useammin. Jokaisesta seurakunnasta löytyi kuitenkin
maallikkojäseniä, jotka pystyivät toimimaan jumalanpalveluksen vetäjinä ja joissain seurakunnissa
seurakuntien jäsenet myös saarnasivat silloin tällöin.
Kirkon kasvu on edelleen ollut nopeinta Pohjois- ja Koillis-Thaimaassa. Piispa Amnuayn ajatukset
yhdessä tekemisen tärkeydestä ovat tulleet todeksi siinä, että evankeliumin eteneminen on paljolti
perustunut siihen, että seurakuntalaiset kertovat hyvää uutista omassa perheessään, omalla
työpaikallaan ja omassa yhteisössään. Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kirkon
jäseneksi koko maassa kastettiin 62 henkeä (ei sisällä lukuja vankilatyön kautta kastetuista).
Alkuvuoden aikana järjestettiin maallikkokoulutusta sekä Luther seminaarilla että
paikallisseurakunnissa neljän rovastikunnan alueella ja näin pyrittiin vahvistamaan innostuneita
seurakuntalaisia tehtävässään.
Raportoija: Leena Helle
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Sosiaalisen median suunnitelmallinen käyttöönotto kirkon tavoittavassa työssä ei edennyt
alkuvuoden aikana, vaikka sen tärkeys on tunnistettu. Monet yksittäisten seurakuntien työntekijät
ovat kuitenkin ahkeria sosiaalisen median käyttäjiä ja esimerkiksi kaksi Bangkokin seurakunnista
”livestriimaa” jumalanpalveluksensa Facebook-sivunsa kautta säännöllisesti. Kirkon radiotyö
tavoitti kolmen pienen paikallisradion kautta n. 2300 kuuntelijaa kuukausittain Koillis-Thaimaassa
ja Laosin rajaseuduilla. Raamattukirjekurssit osoittautuivat merkitykselliseksi erityisesti vangeille,
jotka saivat niistä hengellistä tukea ja rohkaisua uuden elämän aloittamiseen. Alkuvuoden aikana
197 kirjekurssin käynyttä vankia eri vankiloissa kastettiin.
Terveiset ja kiitokset tukijoille: Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon työntekijät piispa
Amnuayn johdolla lähettävät lämpimät kiitokset yhteistyöstä alkuvuoden aikana! Kiitos
taloudellisesta tuesta, kiitos rukouksista ja kiitos kaikista neuvoista ja opista mitä olemme saaneet.
Haluamme kasvattaa itsekannattavuuttamme, mutta tiedämme, että tarvitsemme yhä tukeanne
monella tapaa. Jumalan siunausta teille kaikille!

Raportoija: Leena Helle

3

