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iloa ja rauhaa!

Kiinalaisen uuden vuoden juhlinta ulottui meillekin ja voimmekin toivottaa hyvää jäniksen vuotta! Tämä
vuosi on alkanut meillä vauhdikkaasti vieraiden kanssa, koulutuksilla, matkoilla ja vuotemme
huipputapahtumalla, globaalilla kirkon perheneuvonnan webinaarilla. Myös Vilja-tyttärellämme on tiivis ja
jännittävä vuoden alku. IB-lukion abiturientti tekee parhaillaan preliminäärikokeita päivisin ja yliopistojen
pääsykokeita iltaisin.

Voimaa ja iloa arkeen saamme siitä, että elämme Kambodžassa maailman ystävällisimmäksi valitun kansan
parissa. Khmerien, sisarten ja veljien, ystävien ja naapureiden kanssa yhteiselämä on täynnä naurua,
lempeyttä ja aitoa kohtaamista. Kiireisen arjen keskellä ruoka- ja lepotauot riippumatossa, kirkon lattialla tai
vaikka toimistopöydän alla muistetaan kuitenkin pääsääntöisesti pitää päivittäin. Tämä kaikki tuntuu
merkitykselliseltä ja asettaa ihmiselämän oikeaan perspektiiviin. Onko elämän mielekkyydessä lopulta
kysymys aika yksinkertaisista asioista?

Globaali perheneuvonnan webinaari

Järjestimme kirkon perheneuvonnan eli CFC:n
globaalin webinaarin 12.1. ja iloksemme siihen
osallistui 50 henkeä 10 eri maasta. Tätä virtuaalista
tapahtumaa oli valmisteltu lähes vuosi Kambodžan,
Suomen, Viron, Nepalin ja Unkarin kirkkojen
kanssa ja iloksemme saimme mukaan osallistujia
myös muista maista.
Ohjelmaan kuului näiden viiden kirkon johtajien
puheenvuorot ja mm. Arkkipiispa Tapio Luoma
puhui perheneuvonnan monitahoisesta
merkityksestä ja muistutti, että perheneuvonta on

kirkon missiota. Kirkon perheneuvonnan kouluttaja Anne Anttonen piti esitelmän kirkon perheneuvojan
identiteetistä. Perheneuvojille webinaari oli erinomainen mahdollisuus tutustua kollegoihin ja erilaisiin
kulttuurisiin viitekehyksiin samassa työssä. Monikulttuurisissa pienryhmissä todettiin, että tällaista yhteyttä
tarvitaan peilaamaan omaa minuutta eli vahvistamaan ammatillista identiteettiä. Kaikki osallistujat toivoivat
jatkoa webinaarille, että olisi mahdollisuus olla yhteydessä kollegoihin eri maissa ja tarvittaessa esimerkiksi
pyytää konsultaatiota tiettyyn kulttuuriseen asiakastapaukseen. Pia kokoaa seuraavaksi maaedustajat yhteen
ja aletaan yhdessä pohtia sitä, miten jatkossa verkostoituminen järjestetään.
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Tätä webinaaria Pia oli suunnitellut pitkään
kuunneltuaan toiveita eri maista.
Kambodžalaisille, jotka ovat perheneuvonnan
polun alussa, yhteys kokeneisiin kollegoihin on
rohkaisevaa ja kehittää ammatillista itsetuntoa.
Virolaiset ovat perheemme lähdettyä pyytäneet
koulutusyhteistyötä, samoin Unkari ja Nepal.
Suomalaiset perheneuvojat haluavat kehittää
osaamistaan monikulttuuristuvan asiakaskunnan
palvelemiseksi ja päästä arvokkaaseen yhteyteen
samaa työtä toisenlaisessa toimintaympäristössä
tekevien kollegoiden kanssa. Yhteydet eri maihin
myös peilaavat pitkää työkokemusta globaalissa perheneuvonnassa ja webinaari toi esille Pian viimeisen 10
vuoden työn hedelmiä: Rinnalla kulkemisella luotu luottamussuhde, jossa voidaan erilaisina kehittyä, kantaa
ja rohkaisee yhteyteen yli rajojen.

Vieraat

Kauhavan seurakunnasta saapui kolme
viisasta miestä 17.1. Phnom Penhiin ja
kahden viikon ajan he tutustuivat
lähetystyön arkeen sekä paikallisiin
työtovereihimme. Samat vieraat ja heidän
taustajoukkonsa ovat kulkeneet
kanssamme jo Jordaniasta asti. Seppo
Ruotsala, Jorma Luoma ja Juhani Ventä
osallistuivat mm. Krousin seurakunnan
rakennustalkoisiin ja jumalanpalveluksiin
kahdessa seurakunnassa. Suomesta tuodut
lahjat olivat paikallisille mieleisiä ja
vastalahjaksi kirkon johtaja Sreyliak vei
miehet kalareissulle Kampong Ounin
kylään, jonne saapui myös maaherra
juhlistamaan kaukaisia vieraita. Kolme
viisasta miestä vievät kotiseudullemme
Lapuan hiippakuntaan kokemuksensa ja
terveisensä jaettaviksi seurakuntavierailuilla.

Kirkon johtaja Sreyliak sai kauhavalaisen puukon, kun hänet ”puukottivat”
piispan puukolla Jorma Luoma(vas.), Juhani Ventä ja Seppo Ruotsala. Kaikki
pastorit saivat myös kauhavalaiset Hopeapuron ruusukultaiset ristit.
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Kauhavalaisten lähdettyä 30.1. saimme heti
seuraavana päivänä vieraiksi Lähetysseuran
Kirkko ja Teologia -teematiimin eli seitsemän
henkeä. Viiden päivän aikana ehdimme heidän
kanssaan monenlaista. Tapasimme kirkon
johtoa, pidimme yhteisen strategiapäivän
Kambodžan kirkon työntekijöiden kanssa,
koulutimme pastoreille luomisen teologiaa ja
vierailimme kahdessa seurakunnassa.
Viimeisenä aamuna lähdimme klo 6.00 Krousin
seurakuntaan Kati Kemppaisen, Katri Härkösen

ja Jyrki Markkasen kanssa. He kouluttivat aamun luomisen teologiaa suhteessa hengelliseen kasvuun ja
iltapäivästä heidän lähdettyään lentokentälle paikalliset pastorit ottivat ohjat koulutuksessa. Siihen
kokemukseen oli hyvä päättää yhteinen matka. Khmerit olivat omaksuneet perusajatuksen luomisesta ja
ihmisen luovuttamattomasta arvosta Luojan luomuksena, ja halusivat antaa oppimansa omalle
seurakunnalleen pohtien, mitä luominen merkitsee heille. Jumalan rakkaus ja myötätunto luomakuntaansa
kohtaan tuli todeksi tässä kumppanuuden yhteydessä.

Kirkon kehittämistyö

Pian rooli Kambodžan kirkossa on
ensisijaisesti toimia kirkon perheneuvonnan
kouluttajana ja nuorekkaan naisjohdon
mentorina. Kolmikantasopimukseen on
kirjattu myös organisaatiokonsultin tehtävä ja
se sisältää monenlaista. Viime vuonna
alkaneen prosessin tuloksena on nyt vuoden
alusta kaikille työntekijöille luotu yhtenäinen
työsopimuskäytäntö ja aloitettu työnkuvien
kirjoittamista. Roolien selkiyttämisen osana
Pia on ohjannut erilaisia työskentelyjä ja on
kokeiltu erilaisia työkokoustyyppejä. Samoin
saatiin juuri maaliin kirkon jäsenhakemusprosessi, kun viime viikolla lähetimme eteenpäin Luterilaisen
maailmanliiton (LML) jäsenhakemuksen. Sitä edelsi kirkon perustusasiakirjan uusiminen ja Pia oli prosessin
fasilitoijana mukana joka askeleella, tekstin tarkastusvaiheessa, jäsenhakemuksen kirjoittamisen tiimissä
sekä naapurikirkkojen suosituskirjeiden ja muiden tarvittavien liitteiden vaiheissa. Nyt jännitämme ja
rukoilemme, että Kambodžan luterilainen kirkko hyväksyttäisiin LML:n jäsenkirkoksi ensi kesän

Lähetysseuran Kirkko ja Teologia -tiimi tutustui Kandalin
seurakuntaan ja kambodzalaisiin kirkon työntekijöihin 2.2.

Pia koulutti Luomisen teologiaa Krousin seurakunnassa 28.1.
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vuosikokouksessa. Vielä ennen kokousta odotamme tarkastuskäynnille LML:n alue-edustajaa
naapurikirkkojen johtajien delegaation kanssa ja rukoilemme positiivista raporttia.

Suuri rakenteellinen edistysaskel on ollut sekin, että vuoden
2023 alusta Kambodžan kirkkoon on luotu kirkon
perheneuvonnan koordinaattorin työpaikka ja tehtävässä on
aloittanut perheneuvojakoulutettava Sinuon Ruos, joka on myös
kirkon hallintojohtajan sijainen ja kirkolliskokouksen sihteeri.
Sinuon on monipuolisesti osaava, viisas ja luottamusta herättävä
25-vuotias nainen, joka kaikkien mielestä sopii erinomaisesti
edustamaan kirkon perheneuvontaa. Pian työn kannalta on myös
helpottavaa, että on paikallinen työpari vastaamassa käytännön
asioista sekä ajattelemassa yhdessä työtä sekä perheneuvonnan
kehittämistä Kambodžassa. On tärkeää, että kirkon

perheneuvonta alkaa vaikuttaa myös kirkon rakenteessa ja Sinuonin myötä paikallinen omistajuus sekä
kontekstuaalisuus vahvistuu. Valtava kiitollisuus ja ilo Sinuonista!

Kahvilaprojekti ja musiikkityö

Krousin seurakunnassa on mietitty tapoja, joilla saataisiin
kylän miehiä toimintaan aktiivisemmin mukaan. Heille oli
syntynyt idea kahvilasta, jossa kupposen lisäksi voisi pelata
petanqueta. Näin miehillä olisi paikka, johon kokoontua
yhdessä kaksi kertaa viikossa. Kauhavalaisten vieraidemme
tulo antoi idealle kunnon alkusysäyksen. Kirkon piispa
Sreyliak oli ostanut rakennusmateriaaleja valmiiksi
seurakunnan pastori Daran kantaessa projektista vastuun.
Pohjapiirustuksia oli sen verran, että tiesimme, minkä
kokoinen kahvilasta pitäisi tulla. Olemme kiitollisia
kauhavalaisten ammattitaidoille. Heidän ansiostaan
suunnitelmat alkoivat muotoutua ja nopeasti olivat nurkkapuut pystyssä, sekä kattorakenteet valmiina.
Myöhemmin Tero on käynyt auttamassa pastori Daraa rakentamaan kahvilaa valmiiksi. Tuolloin asennettiin
mm. ovi, sekä tehtiin myyntiskit ja seiniä. Hienointa rakennustyössä on ollut se, että aina aloittaessamme
töitä, olemme olleet pienellä porukalla liikkeellä, mutta nopeasti tiedon levitessä ovat kylän miehet tulleet
mukaan talkoisiin. Nykyään kun miehet tuovat tai hakevat lapsiaan kirkon koulusta, heillä ei ole ollenkaan
kiire takaisin töihin, vaan moni mielellään jää hetkeksi rakentamaan kahvilaa. On hienoa nähdä
konkreettisesti yhden unelman muuttuvan todeksi, olla toteutuksessa omalta osaltaan mukana ja huomata
paikallisten ottavan idean omakseen. Kiitos Jormalle, Juhanille ja Sepolle arvokkaasta avusta!

Paikalliset iloiset rakentajat Tola(vas.), pastori Dara ja
naapurin mies.

Sinuon on Kambodžan kirkon perheneuvonnan
koordinaattori ja iloitsemme hänestä!
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Musiikkityössä alkuvuoden koulutukset on saatu sovittua ja aloitettua. Kevään aikana Suy Ratha kiertää
Teron kanssa kouluttamassa seurakunnissa. Tavoitteena on, että hän ottaa vastuun musiikkikoulutuksen
jatkumisesta kesäkuun jälkeen.

Kirkon toimiston työntekijöiden kokouksessa, johon Pia oli kirkon kehityksen yleismentorina ja
organisaatiokonsulttina kutsuttu fasilitoimaan vaikean aiheen käsittelyä, khmerit jakoivat elämän viisautta.
Tiimi reflektoi muutosta ja kasvukipuja palaten kaikista merkityksellisimmän äärelle. Khmerikulttuurissa
kysymys on aina suhteista ja suhteessa oman itsen hahmottamisesta. "Olemme yhdessä tärkeitä", "olemme
alkaneet luoda jotain uutta", he sanoivat. Yhdessä olemme tärkeitä myös missiossa ja yhteisessä
lähetystyössä. Kiitos, kun kuljet kanssamme tällä matkalla, jossa luodaan jotain uutta ja se muuttaa meitä
jokaista sisäisesti! Kristus kulkee kanssamme ja kutsuu meitä hiljalleen paaston tielle tutkiskelemaan
itseämme. Kutsumme sinut tulevana paastona tämän kysymyksen äärelle: Miten tänä paastona hengellisellä
matkallasi voi alkaa elää ajatus, olemme yhdessä tärkeitä ja miten se voi alkaa muuttaa sinua, meitä ja tulla
teoiksi mission maailmassa?

Matkalle oppaakseni
suo Pyhä Henkesi.
Käy taluttajakseni,
kun uupuu jalkani.
Valaise tieni määrä,
oikaise suunta väärä,
suo kuorma keveä.

(SV 13:4)

Enkelein,
Pia, Tero ja Vilja Ruotsala

Pia ja Tero Ruotsala
Pia toimii perheneuvonnan
kouluttajana, psykososiaalisen
työn asiantuntijana sekä
johtajanaisten ja kirkon
kehittämisen konsulttina
Kambodžan luterilaisen kirkon
työyhteydessä sekä globaalisti
Lähetysseuran psykososiaalisen
työn asiantuntijana.
Tero toimii kirkollisen työn
asiantuntijana Kambodžan ev.lut.
kirkon työyhteydessä.

Rukousaiheet
Perheemme terveys,
koulutusmatkat ja Viljan
ylioppilaskirjoitukset.
Paaston sanoman leviäminen
heille, jotka kaipaavat rakkautta,
rohkeutta ja Kristusta.


