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Adventin valoa!

Riemullista uutta kirkkovuotta ja iloiset terveiset Kaakkois-Aasiasta! Olemme tänä syksynä kokeneet
vahvasti, että vastuksista huolimatta olemme juuri oikealla paikalla ja täällä meitä tarvitaan. Kambodžan
suuren rokotuskattavuuden ja matalien tartuntalukujen ansiosta maa on avautunut, maahantulokaranteeni ja
monet rajoitukset poistuneet, kirkon ovet avautuneet kaikelle kansalle ja työmme lähtenyt reippaasti
etenemään. Kiitos, kun samme jakaa kanssasi innostuksemme, ilomme ja myös huolemme. Syksyn aikana
olemme iloinneet ja kiittäneet yhteisistä verkkotapaamisista monien seurakuntien ja lähetyksen
työntekijöiden kanssa. Kiitos myös kaikista rohkaisevista viesteistä ja esirukouksista. Tähän yhteiseen
missioon tarvitaan meitä kaikkia ja jokainen palveluspaikka -kotimaassa tai työalueella on yhtä tärkeä.
Lämpimät kiitokset ja terveiset myös Kambodžan kirkon johdolta kaikille työmme tukijoille -teitä
arvostetaan täällä.

Kirkon perheneuvojakoulutus

Kambodžalaisten pitkän odotuksen jälkeen vihdoin
pääsimme käynnistämään historian ensimmäistä
Kambodžan kirkon perheneuvojakoulutusta 11.-12.10.
Koulutusryhmään hakijoita oli 25 kambodžalaista ja
heistä haastattelujen myötä valikoitui koulutusryhmään
14 osallistujaa. Koulutettavista yli puolet on luterilaisia,
seitsemän naista ja seitsemän miestä eri puolilta maata
ikähaarukassa 23-47 vuotta. Pia hoiti valintaprosessin
yhdessä paikallisen tiiminsä kanssa ja kirkon johtaja
siunasi valinnat. Lokakuun koulutusjaksolla keskityttiin
luomaan turvallista ja luottamuksellista tilaa ryhmässä,
tutkimaan kristillistä ihmiskäsitystä ja jumalakäsityksiä
sekä perehdyttiin sielunhoidon perusteisiin samalla
tutustuen toisiimme. Ryhmä otti ilolla vastaan vuoropuhelun perusteita ja lähti ensimmäiseltä jaksolta
riemuiten kokeilemaan opittuja keskustelutaitoja oman perheen keskelle.
Toissaviikolla 15.-16.11. koulutusryhmä kokoontui taas intensiiviselle koulutusjaksolle aiheena auttava
kohtaaminen ja kontekstuaalinen terapeuttinen sekä sielunhoidollinen työote. Jakson päätteeksi Pia lähetti
koulutusryhmän harjoittelemaan perheneuvontaa eli kohtaamaan tukea tarvitsevia kyliin ja yhteisöihin
koulutusjaksolla syntyneillä tavoilla. Eläytyvä kuunteleminen, toisen tunnetilaan virittäytyminen,
katsekontakti ja tunnetyöskentely alkoivat löytää kambodžalaisia muotoja ja tarkoituksena on kahden vuoden
koulutuksen aikana löytää paikallisiin oloihin sopiva kontekstuaalinen tapa toteuttaa perheneuvontaa. Pia on
kouluttajana jo oppinut paljon ja todennut, että mm. ihmiskontaktissa läsnäolon taitoa voisivat
kambodžalaiset kouluttaa suomalaisille.

Kirkon perheneuvojakoulutusryhmä.
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Vuoden viimeinen koulutusjakso pidetään 13.-14.12. ja silloin aletaan opetella sukupuun piirtämistä
tutustuen systeemiseen perheterapiaan. Ryhmä on valtavan innostunut ja motivoitunut, mikä innostaa myös
meitä ja kirkon johtoa sekä laajemmin eri kirkkoja. Vuoropuhelua halutaan ottaa käyttöön myös johtamisessa
ja Pia on luvannut toimia luterilaisen kirkon nuorten naisjohtajien mentorina.
Merkittävin löytö ryhmälle on ollut se, ettei perheneuvoja annakaan heti isoa pussillista neuvoja, vaan
asettuu rinnalle myötätuntoisesti kuuntelemaan ja näin välittää ihmisille kuvan Jumalasta, joka astuu ihmisen
pimeyteen ja kärsimykseen parantamaan hyväksyvällä ja arvonantoa välittävällä rakkaudella. Tämän kovia

kärsineen kansan keskellä tarvitaan näitä perheneuvojia,
jotka omien haavojensa kautta ja itseään vakauttamalla
voivat tuoda toivoa ja valoa sisarilleen ja veljilleen. Tämä
vahvistaa ihmisiä sisäisesti, vakauttaa suhteita ja yhteisöjä
kohti iseohjautuvuutta ja itsenäisyyttä. Marginalisoiduille,
köyhyyteen ja syrjään poljetuille se on ilosanoma: sinä
kelpaat sellaisenaan, sillä Jumala on rakkaudellaan tehnyt
kaiken valmiiksi ja saat luottaa elämäsi rakkaudellisiin
käsiin vapautuen menneisyydestä, joka ei määrittele
sinua. Perheneuvonta vapauttaa ihmisen kokoiselle
paikalle ottamaan vastuuta tulevien sukupolvien
tulevaisuudesta ja turvallisiin suhteisiin, joissa yhdessä
tervehdytään ja kasvetaan ihmisinä. Kambodžan
perheneuvonnassa ollaan paikallisten koulutettavien
mukaan ytimessä, josta alkaa yhteiskunnassa uusi kasvu
ja todellinen vapaus sekä rohkeus, joka murrettiin
kansanmurhassa. Ytimessä elää toivo, joka kannattelee.

Teron työ

Koska kirkko on joutunut vielä järjestämään
jumalanpalvelukset online-tapahtumina, seurakunnat ovat
jakaneet tuotantovastuut vuorokuukausille. Tästä syystä
Phnom Penhin City Church -seurakunta teki alkusyksystä
Teron kanssa verkkojumalanpalveluksia ja on sittemmin saanut
nauttia muiden tuotoksista. Lokakuun Delta-muunnoksen takia
kirkon bänditoiminta on ollut tauolla, mutta samaan aikaan on
tehty suunnitelmia musiikin kehittämisestä ja koulutuksista.
Tero ja Pia ovat vierailleet Ciy Church-seurakunnassa
säännöllisesti ja kun kirkon opiskelija-asuntola suljettiin
kahden positiivisen Delta-tapauksen takia, Ruotsalat veivät
kirkon portille ruokaa ja vitamiineja karanteeniin suljetuille.

Khmerikulttuurin tapaan perheneuvonta viety
lattiatasolle. Kuvassa koulutettavia
perheneuvojia: Sok Vannak (vas.), Yin Dara,
Sorn Sok Vishal ja Yin Yeap marraskuun
koulutusjaksolla.

Jumalanpalveluksen nauhoitus
käynnissä.
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Buddhalaisen sadonkorjuupyhän aikaan oli ilo osallistua
Om Bok-juhlaan kirkolla ja nähdä, miten paikallinen
luterilainen kirkko luo tällekin buddhalaistaustaiselle
juhlalle oman kristillisen tulkintansa opettaen samalla
nuorille, mistä ja miten jokapäiväinen riisi tulee pöytään -
tai usein lattiamatolle, joka toimii kambodžalaisen kodin
ruokapöytänä.
Tero on tukenut myös kirkon urheilumissiota, mm. City
Church -seurakunnan jalkapallojoukkuetta urheilukassien
hankinnassa. Kirkko halusi hankkia myös Terolle ja Pialle
omat peliasut, mikä riemastutti meitä suuresti.

Lähetysseuralla ei ole ollut Kambodžassa pitkään aikaan tiedottajaa, joten Teroa on työllistänyt syksyn
aikana videomateriaalien tuottaminen, joita hän on kuvannut työmatkojen aikana ja tuottanut videoita maasta
mm. Nenäpäivä-keräyksen materiaaliksi. Juuri kuukausi sitten olemme saaneet alueelle viestinnän
asiantuntija Anna Peltosen, jonka asemapaikka on Bangkok ja odottelemme, milloin Anna pääsee
helpottamaan Terolle kasaantunutta viestintäkuormaa.

Työmatkoja

Kambodžan koronatilanne on mahdollistanut meille joitakin
työmatkoja, vaikka toisinaan olemme joutuneet myös
pysyttelemään kotona seurakunnissa altistuttuamme. Kaikki
testimme ovat kuitenkin olleet negatiivisia ja olemme kiitollisia
omasta terveydestä sekä paikallisten työtovereidemme
tervehtymisistä.
Kirkon johtaja Sreyliak halusi esitellä meille maalaisseurakuntia
Krousissa ja Tang Kranissa, joissa vierailimme hänen kanssaan
20.–22.10. Oli hienoa nähdä se kuinka suurella sydämellä
pastori ja seurakuntalaiset haluavat olla paikallisten arjessa mukana. Kirkolla on vahva diakoninen näky. Se
haluaa auttaa paikallisia esikoulun järjestämisellä, sekä tukemalla mm. kanankasvatusta ja ruukkujen
valmistusta. Ihailimme näissä molemmissa seurakunnissa sitä, miten pienillä resursseilla kirkko tekee
monenlaista ja miten merkittävä rooli kirkolla on kylien elinvoimaisuuden kehittämisessä. Kirkon johtajuus
on palvelevaa ja osallistavaa, mikä näkyy arjessa suurena toimijoiden ja vastuunkantajien joukkona.
Erityisesti iloitsimme siitä, että seurakunnissa vahvistetaan nuorten naisten ja tyttöjen johtajuutta, ja kaikki
palvelu lähtee vahvasta hengellisestä näystä sekä yhteydestä seurakuntaan. Tähän kirkkoon on kaikille ovet
auki ja jokainen uusi tulija saa heti halutessaan vastuuta sekä tukea sille, miten haluaa omia lahjojaan
käyttää. Kanojen, possujen ja sienten kasvatuksen eli ruokaturvan lisäksi tutustuimme englannin-,
tietokonetaitojen ja pyhäkouluopettajin, perheneuvojiin, kylän johtajaan ja kyläläisiin.

Koko perhe osallistuu myytäväksi
tarkoitettujen korien punontaan.
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Kolleegamme Emma Holmström pyysi Teroa mukaan
kahdelle työmatkalle tutustumaan Lähetysseuran työhön.
Teron rooli oli kuvata ja videoida matkan aikana.
Ensimmäinen matka suuntautui pohjoiseen Preah Viherin
alueelle, joka on aivan Thaimaan rajan läheisyydessä. Oli
mielenkiintoista päästä paikan päälle seuraamaan pienissä
kylissä tehtyjä kehittämishankkeita. Kyläläisiä oli tuettu
kanojen ja kalojen kasvatuksessa, sieni- ja kasvisten viljelyssä,
sekä hygienian parantamisessa. Niinkin yksinkertaisella
asialla, kuin kunnollisen vessan rakentamisella, voidaan
vaikuttaa yleiseen hygieniaan ja terveyteen. Vaikka matka oli
hieno ja Kambodža näytti jälleen upeat kasvonsa, niin kaksi
tapausta silti muistuttivat elämän haasteista. Pääsimme
tutustumaan pieneen kyläkouluun, joka oli jälleen alkanut
toimia koronarajoitusten jälkeen. Paikalla oli paljon iloisia

koululaisia. Valitettavasti muutama kohta oli tyhjä, koska osa
lapsista oli pelloilla auttamassa vanhempiaan riisin
korjaamisessa. Toinen pysäyttävä kohta oli valtatien vieressä
olevat miinakenttä -varoituskyltit. Pellolla miinanraivaajat
tekivät työtään. Kambodžan rajoilla on vielä paljon maamiinoja,
jotka edelleen aiheuttavat onnettomuuksia paikallisille.
Tiesittekö, että koirien lisäksi rottia koulutetaan miinojen
etsimiseen? Toinen Teron ja Emman matka suuntautui
Kampotiin, jossa he kävivät tutustumassa mm. Epic Arts
vammaisjärjestön toimintaan ja heidän ylläpitämään kahvilaan.
Kahvila on hieno esimerkki onnistuneesta tavasta integroida
kuuroja nuoria työelämään.

Tänään näyttää siltä, että pääsemme tekemään vielä kaksi työmatkaa tänä vuonna. Kambodža on kieltänyt
maahantulon 20 maasta Omikron-muunnoksen pelossa eikä maasta ole löydetty yhtään uutta mutaatiota.
Tällä viikolla matkustamme koko Kambodžan kirkon työntekijöiden joukolla Siem Reapiin
työntekijäpäiville ja retriittiin. Meitä on yhteensä 33 aikuista ja lisäksi muutamia lapsia. Piaa on pyydetty
saarnaamaan ja ohjaamaan työntekijöille työskentelyä kunnioittavasta vuoropuhelusta. Tero on saanut kirkon
johdolta lempinimen “SupperTero”, joka viittaa ‘super hero’:on eli supersankariin, joka pystyy auttamaan
kirkkoa hyvin moninaisissa kehityshaasteissa. Vuoden viimeinen työmatka suuntautuu Kampotiin eli sinne,
missä pippuri kasvaa. Kampotin mustapippuri päätyy usein myös eurooppalaiseen keittiöön, sillä sen
väitetään olevan maailman parasta. Kampotissa on tarkoitus järjestää Lähetysseuran paikallisille
kumppaneille tapaaminen 8.–10.12. yhteisen jakamisen merkeissä.

Kyläkoulu Preah Viherissä.

Luterilainen kirkko lahjoitti 20.10.2021
Lähetysseuran varoilla hankitun

tietokoneen Krousin kyläyhteisölle ja
kävimme Emma-kollegan sekä kirkon
johtaja Sreyliakin kanssa ojentamassa

koneen kylän vanhimmalle.
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Mekong Mission Forum (MMF) ja teologinen koulutus

Vuosittain Kaakkois-Aasian luterilaiset kirkot ja kirkolliset kumppanit kokoontuvat yhteen. Tällä kertaa se
tapahtui virtuaalisesti 10.–12.11. Pia osallistui foorumiin, missä iloittiin Luterilaisen Maailmanliiton uudesta
pääsihteeristä, Anne Burghardista, joka sattuu olemaan Pian entinen työtoveri Viron kirkosta. MMF kokosi
kokemuksia pandemian aikaisesta kirkollisesta työstä, joka vaikuttaa olleen eri maissa diakonista ja
keskittyneen yhteisöjen selviämiseen. Aasialaiset kirkot ovat hyvin nopeasti pystyneet reagoimaan
pandemiaan ja jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Yhteys paikallisiin yhteisöihin on säilynyt ja kirkot ovat
jakaneet hygieniatarvikkeita sekä ruoka-apua, mm. Lähetysseuran taloudellisella tuella.

Heti foorumin jälkeen päästiin taas asian ytimeen, nimittäin Kambodžan kirkon teologiseen koulutukseen.
Järjestämme koulutusta Lähetysseuran ja Amerikan luterilaisen kirkon (ELCA) yhteistyönä ja mukana on 34
kambodžalaista, jotka haluavat palvella seurakuntien lähetystyössä ja vahvistua luterilaisessa identiteetissä.
Tällä kertaa kouluttajana oli amerikkalainen 83-vuotias teologian tohtori Philip Baker, joka on asunut maassa
pitkään ja tuntee hyvin kulttuurin. Kävimme läpi uskontunnustusta ja rukousta luterilaisin khmeri-
silmälasein yrittäen ymmärtää, mitä nämä merkitevät tässä ympäristössä. Totesimme, että edelleen Jeesus on
täällä hyvin valkoinen ja on vaikea löytää kuvia, joissa Kristus näyttäisi kambodžalaiselta. Opimme, että
khmerikulttuurissa Jumalan kunniaksi tanssitaan ja toisaalta istutaan hiljaa lattialla. Samoin opimme, että
kambodžalaisille evankeliumia julistettessa on tärkeää kuulla Jumalasta, joka pelastaa ja suojelee pahalta,
parantaa sairaita, on viisas ja vie taivaaseen. Millaiseen Jumalaan sinä uskot?

Adventin aika ja saapuva joulu

Järjestämme Kambodžan Kauneimmat Joululaulut täällä asuville
suomalaisille 18.12. ja sen jälkeen jäämme pariksi viikoksi
lomalle. Me odotamme, saammeko jouluksi Suomesta perhettä
Kambodžaan. Uuden mutaation myötä tilanne kiristyy, mutta
toivo elää loppuun asti.
Adventin ajassa elää vahva toivo Jumalasta, joka syntyy koko
maailman Vapahtajana. Adventin kynttilät symboloivat valoa ja
vapautusta, jota odotetaan - Jeesusta. Eri maissa ja kirkoissa tämä Kristuksen syntymäjuhlaan
valmistautuminen saa erilaisia muotoja ja tapoja. Kambodžassa kirkon joulujuhliin valmistaudutaan mm.
tanssiharjoituksilla ja kuulemalla seurakuntalaisten toiveita, millaista yhteistä joulujuhlaa toivotaan. Täällä
juhlat ja kirkolliset juhlapyhät ovat aina yhteisöllisiä kokemuksia, joissa on myös yhdessä tekemisen henki ja
tapa. Samaan aikaan kun jokainen valmistaa sydäntään suureen juhlaan ja ottamaan vastaan Mestarin,
valmistellaan myös juhlapaikan eli seurakunnan yhteisön juhlaa. Kun suomalainen joulu on usein kodin ja
perheen tai ystäväpiirin juhla, Kambodžassa joulu on kirkon tiloissa kokoontuvan seurakunnan juhla.
Kirkolla lauletaan, rukoillaan, ylistetään, tanssitaan ja syödään yhdessä suuremman perheväen kanssa.
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Riippumatta siitä, missä ja miten vietämme joulua, olemme kristittyinä aina yhteydessä toisiimme. Joulun
Lapsi, Jumalan Poika eli Kristus itse yhdistää meidät itseensä ja toisiinsa. Tuo yhteys ei ole kahlitsevaa, vaan
turvallista, rakkaudellista ja vapauttavaa, joka vapauttaa meidät palvelemaan toisia ihmisiä. Adventin toivo
on odotusta tuon hetken kirkastumisesta, jossa Jumalan rakkaus alkaa kannatella elämäämme ja
persoonaamme ehdottomalla, hyväksyvällä rakkaudella. Tuo rakkaus on suurempaa kuin pelkomme,
pimeytemme tai pandemiat tai mikään muu, ja se on yhdenvertaista koko maailmalle -meille kaikille. Sefanja
rohkaiskoon Sinua tänä adventin aikana kohti joulujuhlaa, Sef. 3: 14-17:

“Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta, Israel!
Juhli ja laula täysin sydämin, tytär Jerusalem!

… sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa…
Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi,

Hän on voimallinen, Hän auttaa.
Sinä olet Hänen ilonsa,

Rakkaudessaan Hän tekee sinut uudeksi,
Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.”

Valaiskoon adventin aikaasi toivon valo. Vapauttakoon sydämessä syntyvä Kristus sinut yhteyteen Jumalan
ja toisten ihmisten kanssa. Joulun Lapsen rauha ja ilo kanssasi!

Kiitos kuluneesta lähetysvuodesta 2021 ja armorikasta saapuvaa vuotta 2022!

Enkelein,
Pia, Tero ja Vilja Ruotsala

Pia ja Tero Ruotsala
Pia toimii naisjohtajuuden,
perheneuvonnan ja
psykososiaalisen työn
asiantuntijana Kambodžan
luterilaisen kirkon työyhteydessä
sekä 20% Lähetysseuran
psykososiaalisen työn
hankkeissa globaalisti.

Tero toimii kirkollisen työn
neuvonantajana Kambodžan
luterilaisen kirkon
työyhteydessä.

Rukousaiheet

 Kambodžan
perheneuvojakoulutus ja
kaikki kirkon työ

 Varjelus työmatkoilla ja
sairauksilta

 Kirkon johtajat ja
työntekijät perheineen

 Lähetysseuran työ ja
työntekijät


