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Pääsiäistervehdys!

Lämpimät hiljaisen viikon terveiset Phnom Penhistä! Täällä kirkko laskeutuu -ei syväpaastoon, vaan Khmeri
Uuden Vuoden lomalle. Pääkaupunki tyhjenee ja kaikki matkustavat maalle tai ulkomaille juhlistamaan yhtä
vuoden kohokohtaa. Buddhalaiset temppelit täyttyvät uhrilahjojen tuojista, jotka ovat pukeutuneet valkoisiin
ja kantavat pagodaan ruokia, lotus-kukkia ja rahalahjoja. Meillä Lähetysseuran toimistolla suomalaisten
vierailukausi käy kuumimmillaan samaan aikaan kun paikallisten kanssa ihmettelemme, miksi sateet ovat
tänä vuonna alkaneet jo nyt. Alkuvuosi on elämässämme kaikin tavoin ollut täynnä monipuolista työtä.
Kambodžan kirkon perheneuvonnassa ollut erityisen aktiivinen alkuvuosi ja ilo on kertoa kuulumisia
työstämme kulkiessamme khmerisisarten ja veljien rinnalla arjessa ja juhlassa. Kiitos, että kuljet kanssamme
tällä toivon tiellä!

Perheneuvonta

Saimme 18.1. vieraaksi Suomen kirkkohallituksen
tutkimus- ja koulutusyksikön perheneuvonnan
kouluttajan Anne Anttosen, joka tuli kuukaudeksi
Pian työpariksi. Anne koulutti perheneuvojille aiheita
paridynamiikasta, parien kanssa työskentelystä ja
kiintymysnäkökulmasta aikuissuhteessa. Kahden
koulutusjakson välillä Pia vei Annen tutustumaan
perheneuvojien arkeen heidän asuinkylissään
Krusissa ja Kandalissa. Joidenkin perheneuvojien
kanssa tavattiin yksin ja osan kanssa pariskuntana,
toisten kanssa tavattiin kaupungissa ja kaikkien kanssa
tutustuttiin perheneuvojien sukupuihin ja perheiden
historiallisiin tarinoihin. Tämän aineiston pohjalta Anne
tulee kirjoittamaan syksyllä artikkelin, johon hän sai Lähetysseuran tutkimusapurahan. Tapaamiset itsessään
olivat merkityksellisiä meille ja perheneuvojille, jotka saivat nyt kokemuksen “asiakkaana olosta” ja pystyvät
hyödyntämään kokemusta kohdatessaan perheitä eri tilanteissa. Perheneuvonnan opiskelijoiden kanssa oma
prosessi ja matka itseen sekä omien juurten, oman sukupuun maailmaan jatkuu aina kesään 2023 asti.
Jokaisen prosessi on omanlaisensa, mutta perheneuvojakoulutuksessa yksi tärkeä osa on oman perheen ja
yhteisön menneisyyden sekä historian vaikutusten tutkiminen nykyisiin ihmissuhteisiin ja omaan itseen.
Olennaista on myös tunnistaa se, mitä voi itse tehdä toisin ja miten taakkasiirtymistä voi vapautua.

Anne Anttonen kouluttaa perheneuvojille paridynamiikkaa ja
negatiivista kehää 21.1. Tulkkina Keo Joseph (keltaisessa

paidassa).
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Anne lähti Suomeen 16.2. tilanteessa, jossa kirkon työntekijöissä ilmeni koronatapauksia. Myös Pia sairastui
koronaan ja siksi jännitimme loppuun asti, saako Anne negatiivisen tuloksen ja pääseekö kotimatkalle.
Kaikki meni kuitenkin hyvin, sillä Anne pääsi suunnitellusti matkaan, Pia ja työyhteisö selvisivät vähillä
oireilla, muu Ruotsalan perhe pysyi negatiivisena ja kirkon työssä toimimme protokollan mukaan eristäen
sairastuneet ja suojaten erityisesti kirkon opiskelija-asuntolan suurta joukkoa sekä kylissä heikoimpia.
Ihmeellinen varjelus on ollut kirkon yhteisömme yllä ja olemme siitä kiitollisia. Myös se lämmin huolenpito,
myötätunto ja rakkaus, jota olemme saaneet kokea erityisesti Pian sairastuttua, on ollut koskettavaa ja
merkityksellistä. Olemme kokeneet, että kaikin tavoin olemme osa khmeriyhteisöä ja rakkaus välillämme
syvenee jatkuvasti. Tuosta yhteydestä hengitämme ja opimme jatkuvasti uutta, miten tässä
toimintaympäristössä on mahdollista tukea kirkon kasvua, yhteisöjä, työntekijöiden osaamista, osallistavaa ja
palvelevaa johtajuutta sekä turvallisia suhteita.

Konferenssi

Alkuvuoden merkittävin tapaus oli
historian ensimmäinen kirkon
perheneuvonnan konferenssi
Kambodžassa 12.2. Budjetti
mahdollisti sen, että kutsuimme
paikalle 60 aikuista lapsineen ja
jonoon jääneille Tero hoiti
konferenssin videoinnin.
Paikallinen ohjaustyöryhmä pyysi,
että Pia järjestäisi perheneuvonnan
promokonferenssin, jotta
tietoisuutta uudesta palvelusta
saataisiin nostettua juuri kirkkojen johtavien työntekijöiden keskuudessa. Ohjelmaan paikallinen tiimi toivoi
kaksi esitelmää ja käytännön harjoittelua.
Ensimmäinen esitelmä käsitteli kirkon perheneuvonnan perusteita ja historiaa Suomessa. Anne Anttonen
esitteli ‘perheneuvonnan isän’, Matti Joensuun historiallisen lausuman: “Taistelut päättyivät rintamalla, mutta
jatkuivat perheissä.”
Toinen esitelmä käsitteli Imago dialogia eli menetelmää, jolla voidaan tukea turvallista vuorovaikutusta niin
parin, perheenjäsenten kuin työyhteisönkin välillä. Lounastauon jälkeen yleisö pääsi kokeilemaan dialogia,
joka osoittautui varsin merkitykselliseksi ja näimme paljon tunteiden ilmaisua, patojen murtumista ja syvällä
tasolla kohtaamista. Erään parin kerrottiin pitäneen pari viikkoa mykkäkoulua ennen konferenssia ja nyt he
pystyivät puhumaan, mikä johti myös anteeksipyyntöön ja -antamiseen.
Konferenssissa esiteltiin paikalliset perheneuvojakoulutettavat ja pohdittiin ryhmissä, miten perheneuvontaa
voidaan alkaa tarjota eri paikkakunnilla tai miten työ- sekä kyläyhteisöt voivat hyötyä perheneuvonnan

Kambodžan kirkon perheneuvonnan opiskelijat virkapaidoissaan esittelyssä 12.2.
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osaamisesta ja miten perheneuvojien resurssi voi olla parhaassa käytössä. Lähtiessä moni toivoi lisää
samanlaisia konferensseja ja totesi: “Tätä me tarvitsemme, nälkä on suuri!”

Ruuhkaa toimistolla

Lähetysseuran Phnom Penhin toimistolla
sekä kenttämatkoilla kanssamme on viime
aikoina ollut ruuhkaa. Ensin saimme
Nepalista lähettikollegamme, viestinnän
osaajan Mimosa Hedbergin tänne pariksi
kuukaudeksi. Sitten helmikuun lopulla
saapui kolme FELM Volunteeria,
vapaaehtoista, Johanna Harjunpää
ilmastoasioiden kehittäjäksi ja historian
ensimmäiset “kirkkovolut” eli Kaisa ja Jussi
Luoma Kambodžan ev-lut. kirkon
työyhteyteen.
Teol.yo Jussi Luoma on mukana mm. kirkon
teologisessa koulutuksessa ja kirkon urheilutyössä kouluttaen jalkapallovalmentajia. Kaisa vastaa Teron
kanssa kirkon musiikkikoulutuksesta, jossa Jussi toimii myös apuopettajana. Luomat asuvat kirkon
opiskelija-asuntolassa ja elävät osana paikallista yhteisöä samalla auttaen kaikessa mahdollisessa, mihin
kasvava kirkko heidän monipuolista osaamistaan tarvitsee. Eilen Jussi aloitti kirkon uusien kotisivujen
luomisen, Kaisa pitää iltaisin kirkolla pianotunteja ja ensi viikolla Luomat osallistuvat 100 kirkon nuoren
Khmeri Uuden Vuoden leirille. Pia toimii Luomien ohjaajana ja iloitsee myös Jussin maisteritutkielman
pohjalta lähetysseuralaisille pitämästä esitelmästä, “Postkolonialistinen missio: Valta ja tasavertaisuus
kristillisessä lähetystyössä”.

Preah Vihear

Olemme reissanneet alkuvuodesta paljon. Yksi
merkittävimpiä matkoja suuntautui pohjoiseen,
Thaimaan rajalle hyvin köyhään Krabaun kylään
Preah Vihearin maakunnassa. Kirkon johto halusi
tehdä sinne monitorointi- ja rohkaisumatkan ja
pyysi Piaa ja “kirkkovoluja” mukaan. Vuosia
sitten Krabaun kylästä pääsi Lähetysseuran
tuella Phnom Penhiin opiskelemaan kolme
nuorta, jotka ovat nyt kolmekymppisiä korkeakoulututkinnon omaavia kylien kehittäjiä. Nämä nuoret ovat

Kaisa, Yeap, Meng ja Jussi

Kotikäyntejä Preah Vihearissa 28.3.
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perheidensä ainoita lukion käyneitä ja he ovat halunneet palata kotiseudulleen hyödyntämään osaamistaan,
jotta yhä useammalla lapsella olisi mahdollisuus koulutukseen, parempiin elinolosuhteisiin ja parempaan
terveyteen.
Opettajat Ny Sovannin ja Kliek Kolap tulevat buddhalaisesta taustasta ja opiskeluvuosinaan he tutustuivat
kirkon asuntolassa Raamattuun ja Kristukseen, jonka seuraajiksi he halusivat liittyä. Nyt heillä on visio ja
aloitettu lähetystyö, josta he unelmoivat kasvavan seurakunnan. He haluavat pitää yllä toivoa, että Jumalan
rakkaus voisi muuttaa Preah Vihearin lasten elämää. Siksi halusimme kirkon johdon kanssa käydä
rohkaisemassa heitä, unelmoimassa kylään tulevasta kirkosta ja paremmasta tulevaisuudesta köyhille ja

osattomille, marginaalissa eläville. Saimme kokea
paljon vastarakkautta järjestäessämme lapsille ohjelmaa,
johon sisältyi hengellisen osuuden lisäksi
terveysopetusta, leikkiä, ruokailua ja tarpeellisten
hygienia- ja kouluvälineiden jakamista.
Oli hienoa nähdä nuorten opettajien into, vahva näky ja
sitoutuminen työhön, rohkaista heitä ja luonnollisesti
matkustaa yhdessä seitsemän tuntia suuntaansa.
Pääsimme myös tutustumaan historialliseen Preah
Vihearin temppelialueeseen ja automatkoilla pidimme
hartauksia, lauloimme sekä khmerityötovereidemme
toiveesta opiskelimme myös suomea.

Teron työ

Kuluvan vuoden alussa pastori Sreyleak tapasi
Teron ja kertoi toiveensa kirkon
musiikkikoulutuksesta. Tarkoituksena on
kouluttaa seurakuntien työntekijät ja
vastuunkantajat soittotaitoisiksi niin, että he
voisivat puolestaan kouluttaa omissa
seurakunnissaan vapaaehtoisia muusikoita.
Haaste on kova, mutta ei mahdoton. Ideana on
vuodessa kiertää kaikki seurakunnat läpi
vuoroviikoin niin, että kussakin seurakunnassa
vietetään tiistaista sunnuntaihin aikaa opetellen
soittamaan pianoa, sekä kitaraa ja samalla
perehtyen musiikin teoriaan niin, että perus-
nuotinluku onnistuisi.

Pia opettaa tiimin kanssa lapsille hampaiden pesua Preah
Vihearissa 27.3.

Kaisa johtaa pianonsoittoharjoituksia Krusin seurakunnassa.
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Viikon lopuksi sunnuntaina olemme säestäneet
viikon aikana opetellut laulut yhdessä
seurakunnan kanssa jumalanpalveluksessa. On
ollut todella hienoa aloittaa koulutus yhdessä
Kaisan ja Jussin kanssa. Heistä molemmista on
ollut suuri apu. Musiikkikoulutuksen lisäksi
Jussi on kovana jalkapalloilijana tukenut myös
kirkon jalkapallojoukkueiden toimintaa. Nyt
olemme viettäneet viikon Tang Krangin ja
Krusin seurakunnissa ja paraikaa koulutus on
menossa pääkaupungin City Church:ssa.
Varsinaisen musiikkikoulutuksen lisäksi päivät
ovat täyttyneet seurakuntien normaaliin
päiväohjelmaan osallistuen ja ihmisiin

tutustuen. Olemme päässeet osallistumaan lasten tukiopetustunneille, kalareissuille, seurakuntien tavoittavan
työn työmatkoille ja usein on kutsuttu kylään paikallisten koteihin syömään. Meidät on aina otettu avosylin
vastaan ja paikallisten vilpitön sydämellisyys on tehnyt todella suuren vaikutuksen.

Erään perheen luona vieraillessamme auringon laskettua perheen isä varoitteli meitä hymyillen: “Nyt ei
kannata mennä kävelemään piha-aidan ulkopuolelle, koska täällä on ajoittain liikkunut tiikeri!” Ehkä niissä
sanoissa jokin totuus oli, koska perheellä oli 5 isoa vahtikoiraa.

Musiikkikoulutuksen lisäksi Tero myös päivittänyt ja korjannut seurakuntien av-laitteita. Kun budjetit ovat
pienet, niin hankitaan sitä, mikä on halvinta ja se ei aina kestä edes normaalia käyttöä. Usein kuitenkin
saadaan asiat toimimaan virta- ym. johtojen korjauksilla.

Kun on mahdollista viettää aikaa seurakuntien
keskuksissa, tulee huomanneeksi myös monia
puutteita mm. rakennusten kunnossa. Näin kävi
Krousissa, jossa Tero korjasi vuotavan vesiputken.
Sitä oli kolme työmiestä käynyt korjaamassa -
lähinnä kietoen paksumpaa teippikerrosta
vuotokohtaan. Seurakuntalaisten avulla saimme
ostettua kunnon välineet ja nyt putkien liitoskohdan
pitäisi taas kestää.

Harjoitellut laulut säestettiin sunnuntain jumalanpalveluksessa.

Korjattu liitoskohta
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Työmme ilon keskellä olemme täällä keskustelleet Ukrainan sodasta. Kambodžalaisten mielissä se on
aktivoinut muistoja menneestä, puheissa on ollut niin Ranskan kolonialismi kuin Pol Potin aika. Ihmisillä on
ollut ahdistusta ja univaikeuksia, ja vanhempi väestö on alkanut pelätä sotaa kehoittaen nuorempia
pakenemaan maasta. Kambodžalaisten mielissä sota, hirmuhallinto ja totalitarismi ei ole vielä päättynyt.

Pääsiäinen on lähellä ja tänä vuonna kärsimystie on tuntunut paljon todellisemmalta kuin aikaisemmin.
Kambodžassakin on myötäeletty Ukrainan kansan kärsimyksessä. Viron itsenäisyyspäivänä 24.2. alkanut
sota kiellettiin alkuun Kambodžan pääministerin toimesta, kuten myös julkinen tuen osoittaminen Ukrainalle
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kiellettiin myös kambodžalaisten lähteminen Ukrainaan
vierastaistelijoiksi, sillä suhde Venäjään on tärkeä ja sitä halutaan vaalia. Nyt hiljattain poliittinen linja on
muuttunut myötätuntoisemmaksi ukrainalaisten kärsimystä kohtaan ja rauhaa toivotaan täälläkin.

Hiljainen viikko kutsuu meitä syvemmälle paastoon, tutustumaan lähemmin Kristuksen kärsimykseen. Tässä
ajassa ja maailman tilanteessa syyttömien ukrainalaisten siviiliuhrien ja pakolaisten hädän kohtaaminen on
kutsumuksemme. Kun annamme lähimmäisen hädän vaikuttaa meihin, löydämme ristin tielle lähemmäs
Kristusta. Tällä matkalla myötätunto herättää meidät toimimaan, rukoilemaan, tarkastelemaan omaa
elämäämme rauhan ja sovinnon kylväjinä sekä ikävöimään armahdusta. Jokainen meistä voi tehdä jotain.
Ukrainan papit ovat pyytäneet meitä rukoilemaan ja paastoamaan aina siihen asti, kunnes rauha on
saavutettu.

Naistenpäivänä 8.3. Pia kutsuttiin Krusin seurakuntaan puhumaan koko päiväksi kiintymyssuhteista 70 osallistujalle, jotka
totesivat päivän lopussa oppineensa keskinäisen jakamisen ja puhumisen merkityksestä, anteeksiannosta ja sen, ettei lapselle ole

hyväksi, jos häntä lyödään. Seurakunta tarjosi myös naapurikylien lapsille lämpimän aterian ja ilo yhteydestä oli ylimmillään.
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Mieleni hiljetessä
ristiä muistelen.

Kasvoja kärsineitä
ääneti katselen.

Rakkaus kutsuu lastaan,
toivona rientää vastaan,

juhlaansa johdattaa.
(SV 110:4)

Voimme yhdessä rukoilla Suomen piispojen rauhanrukouksen:
“Pyhä Kolmiyhteinen Jumala,
Vahvista meissä toivoa, kun sodan uhka ahdistaa.
Varjele Ukrainan kansaa.
Säästä ihmiset sodan kärsimyksiltä,
suo etteivät perheet jää sen jalkoihin.
Vahvista yhteyttä ihmisten, kansojen ja valtioiden välillä.
Auta löytämään tie kestävään rauhaan ja sovintoon.
Vapahtajamme Jeesus Kristus,
tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme.
Tee meistä rauhasi välikappaleita työpaikoilla, luottamustoimissa ja ystävien parissa.”

Kristuksen rauha kanssasi ja koko maailman yllä tänä pääsiäisenä!

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 kirkon työntekijät ja
koulutukset, erityisesti terveys ja
turvallisuus
- Rauhaa ja vakautta koko
maailmaan
- Saapuvat juhlat ja niiden kautta
Jumalan rakkauden todistus
- FELM Volunteerit


