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Valoa adventin aikaan!

Vauhdikkaat terveiset Phnom Penhistä, missä olemme viime aikoina ehtineet käydä aina kotona kääntymässä
työmatkojen välissä. Olemme olleet jakamassa ruoka-apua tulva-alueilla, kouluttamassa kirkon työntekijöitä
eri puolilla, työntekijäpäivillä Sihanoukvillen rantakaupungissa ja viimeisimmäksi kirkon joulujuhlissa
Krusissa. Syyskuun lopulla olimme kouluttamassa ja Lähetysseuran työntekijäpäivillä Nepalissa. Tämän
viikon lopulla lähdemme vielä yhdelle koulutusmatkalle Siem Reapiin pohjoiseen ja sen jälkeen tämän
vuoden työmatkat on tehty. Saimme myös muualta matkalaisia kylään, kun Kambodžassa järjestettiin Aasian
luterilaisten kirkkojen johtajien Mekong Mission Forum 15.-17.11. ja heti perään kirkolliskokous
19.11.2022. Toisinaan tuntuu, ettei mieli ehdi sulatella kaikkia tapahtumia ja koulutusprosesseja, kun
nopeasti kehittyvässä Kambodžan kirkossa tapahtuu niin paljon. Kiitos Sinulle, että olet kulkenut
kanssamme Toivon Tiellä tänäkin vuonna. Pidämme vielä yhden Ruotsalat Toivon Tiellä Facebook-
livelähetyksen 14.12. klo 12.00, tule mukaan!

Perheneuvojakoulutus

Koulutusta on jäljellä vielä puoli vuotta ja
monenlaisia teemoja, menetelmiä sekä
teorioita on Pian johdolla ehditty opiskella.
Syyskuun koulutuksen aihe oli positiivinen
vanhemmuus ja lapsi perheneuvonnassa.
Lokakuussa syvennettiin systeemisen
perheterapian osaamista, marraskuussa
paneuduttiin Imago dialogiin yhdessä omien
perheenjäsenten kanssa ja joulukuussa 12.-
13.12. pidämme Perheväkivallan hoito
perheneuvonnassa -oppimispajan
yhteistyössä paikallisen Naisten
Tukikeskuksen kanssa.
Perheneuvojat ovat alkaneet havahtua
vastuuseensa ensimmäisen maan ensimmäisen perheneuvojasukupolven edustajina. Koetaan suurta vastuuta
tietoisuuden lisäämisestä ja ammatillisen auttamisen kehittämisestä. Tärkeänä pidetään yhteyttä
ulkomaailmaan ja siksi Pia on koonnut eri maista vastuuhenkilöitä, joiden kanssa yhteistyössä järjestetään
12.1.2023 Globaali kirkon perheneuvonnan webinaari. Mukaan on nyt lähtenyt Nepal, Viro ja Unkari
Suomen ja Kambodžan lisäksi.

Perheneuvojat perheineen ovat juuri saapuneet 28.11. Mondulkiriin
dialogiseen suhdeseminaariin ajettuamme 10 tuntia.
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Vieraat

Tänä syksynä on vieraita riittänyt, sillä rajoitusten poistuttua Kambodžasta on tullut suosittu
organisaatiomme matkailukohde. Syyskuussa saimme vieraaksi Diakonia ja kehityspäällikkö Pauliina
Parhialan ja lokakuussa ulkomaanosaston johtaja Tero Norjasen. Marraskuussa saimme vieraaksi aasialaisia
kirkkojen johtajia Mekong Mission Forumin vuosikokoukseen. Tammikuussa odotamme kylään Kauhavan
seurakunnan delegaatiota.
Matkailun mahdollistuttua pääsimme itse vierailemaan Nepalissa. Pia matkusti edeltä kouluttamaan
perheneuvontaa aloittelevia perhekasvatuksen kouluttajia ja siunaamaan suomalais-nepalilaisen pariskunnan
avioliiton. Nepalin yhteistyökumppanijärjestön aloitteleville perheneuvojille Pia koulutti perhesysteemistä ja
kiintymyssuhdenäkökulmasta parien auttamisen perusteita. Teron ja Viljan päästyä perille vietettiin Etelä- ja
Kaakkois-Aasian sekä kiinalaisen alueen työntekijäpäiviä, joiden valmistelutoimikunnassa Pia myös oli.
Tero oli mukana päivien bändissä ja pääsi tutustumaan myös paikallisen raamattukoulun
vastavalmistuneeseen musiikkistudioon.

Sateet ja tulvat

Kambodžassa on yleensä kaksi vuodenaikaa: kuuma kausi ja kuumempi sadekausi. Sateet loppuvat yleensä
lokakuun lopussa ja viileämpää, kuivaa kautta kestää helmikuun loppuun. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta
johtuen tänä vuonna sateet ovat jatkuneet ja edelleen sataa paljon. Se on aiheuttanut sairastelua, kun ilma on
viilennyt ja sateet tulevat viileämpinä. Toinen vaikutus on tulviminen, joka on jokavuotista, mutta tänä
vuonna tietyillä alueilla pahempaa kuin monena muuna vuonna.

Tulva-apua jaettiin yli 400 ihmiselle 21.11.
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Kambodžan kirkko sai tulva-apupyynnön Tonle Sap-joen suistosta Kampong Ounin alueelta
maakuntajohtajalta, joka kertoi alueensa perheiden menettäneen talojaan ja tulvien vieneen myös sadon.
Kirkko päätti kutsua ulkomaisia kumppaneita mukaan auttamaan ja Lähetysseurakin osallistui pienellä
panoksella amerikkalaisten kumppaneiden (ELCA) kantaessa taloudellisen päävastuun.
Me lähdimme mukaan jakamaan ruoka-apua 21.11. Kylän korkeimpaan kohtaan, buddhalaistemppelin
edustalle oli kokoontunut yli 400 ihmistä, joille jaettiin 20kg riisiä, säilykkeitä, pesuaineita, kalaöljyä ja
muuta tarpeellista. Pia, kirkon johtaja Sreyliak ja maakuntajohtaja pitivät rohkaisevat puheet ja kirkon
työtiimi jakoi hygieniaopetusta sairauksien ennaltaehkäisyksi. Ihmiset olivat valtavan kiitollisia avusta,
kohtaamisesta ja osalle on pystytty myös tarjoamaan taloudellista tukea kodin jälleenrakentamiseen. Myös
buddhalaismunkit kiittivät kirkkoa avusta ja tuesta yhteisölleen.

Organisaatiokonsultointi

Kambodžan kirkko on Pian kolmikantasopimuksessa nimennyt yhdeksi Pian työtehtäväksi
organisaatiokonsultin ja johtajuuden mentorin tehtävät, joihin liittyvät vahvasti nuorten naisten johtaman
kirkon yhdenvertaisuutta edistävät rakenteelliset ratkaisut. Khmerikulttuurille on ominaista, että nuoret ja
naiset ovat hierarkiassa alimpina ja siksi paikalliset työtoverimme etsivät sisäisiä ja ulkoisia malleja, joilla
voidaan luoda tasaveroisempaa toimintakulttuuria. Samalla kun Pia auttaa luomaan organisaatiossa ulkoisia
malleja, kuten vuorovaikutteista kokouskulttuuria ja osallistavampaa suunnittelua, hän pyrkii vahvistamaan
nuorten johtajien itseluottamusta ja ammatillisuutta sekä uskoa tulevaisuuteen kollektiivisesti
traumatisoituneessa yhteiskunnassa ja organisaatiossa.
Ollaan suurten kysymysten äärellä, kun pohditaan miten voi alkaa luottaa ihmisyyteen, itseen, toisiin ja
tulevaisuuteen. Ja miten voi alkaa itse ottaa vastuuta ja toimia aktiivisesti sekä omiin mahdollisuuksiin
luottaen yhteisönsä hyväksi muutoksia tehden? Ulkoisia rakenteita on helppo luoda ja muuttaa, mutta mielen
sisäinen muutos tapahtuu hitaasti ja tarvitsee paljon turvaa sekä hyviä peilauksia. Jonkun on kuljettava
rinnalla rohkaisten omien ajatusten kuulemiseen ja uskottava sinuun, luotettava sinuun ja nähtävä sinut
kokonaisena ihmisenä -voimavaroinesi ja haavoittuvaisuutesi kera.

Teron musiikki- ja muut työt

Helmikuussa alkanut seurakuntien vastuunkantajien musiikkikoulutus on
jatkunut joulukuun alkuun asti. Olen kiitollinen siitä, että jokaisessa
seurakunnassa asiaan on todella paneuduttu ja yhdessä mietitty tarpeita ja
mahdollisuuksia musiikkityön suhteen. Vaikka tilanteet ovat erilaisia, niin
yhteistä kaikille seurakunnille on se, että he haluaisivat entistä enemmän
musiikkikoulutusta ja konkreettista apua jumalanpalvelusmusiikin
toteutukseen. Terolla oli palaveri kirkon johtajan pastori Sreyleakin
kanssa. Siinä sovimme, että pidempien koulutusjaksojen sijaan
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hedelmällisempää olisi se, että Tero menisi kuhunkin seurakuntaan kerran kuussa lauantaiaamuna
opettamaan sunnuntaille valitut laulut ja virret ja sunnuntaina säestämme laulut yhdessä
jumalanpalveluksessa. Näin pyrimme myös konkreettisesti rohkaisemaan musiikista innostuneita
seurakuntalaisia tulemaan mukaan palvelemaan lahjoineen. Aikataulullisesti tämä sopii myös paremmin
seurakuntien viikko-ohjelmaan, koska koko ajan tapahtuu paljon ja yllätykset ovat enemmän sääntö kuin
poikkeus. Hienoa on myös se, että musiikista innostuneet työntekijät ovat alkaneet itse ottaa yhteyttä Teroon
pyytäen nuottien muuttamista helpommin soitettaviksi versioiksi. Niitä Tero on tehnyt, liittäen mukaan myös
opetusvideon. Idea on toiminut alusta asti yllättävänkin hyvin.
Musiikkityön lisäksi loppuvuosi on kulunut paljolti teknisten Teams- ja Zoom-konferenssien toteutusten
merkeissä. On ollut ilo auttaa niin paikallista kirkkoa, kuin myös suomalaisia kollegoita audiovisuaalisten
haasteiden ratkaisemisissa.
Mukava on myös valmistua säestämään Kauneimpia joululauluja Kambodžan toimistossa järjestettävässä
tilaisuudessa. Joulu se tulee myös tänne, vaikka lämpöä ja sateita riittää.

Kirkon joulujuhlissa täällä tuntuu vahvasti
yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, kaikkien
mukaan kutsuminen ja koko elämää koskettava
muutos Kristuksen tullessa lihaksi ja todeksi,
toivoksi ja elämäksi. Yksinkertaisessa
peltikatoksessa muovituolilla joulunuudeleita
syödessä mieleen nousee kuva toisesta yhtä
yksinkertaisesta tilasta, seimestä ja tallista - tai
luolasta, kuten arabikristityt sanovat. Omaa
sisintä tarkastellessa voi kohdata myös tuon
yksinkertaisuuden, köyhyyden ja pienuuden.
Keskittäessä huomion Kristukseen, maailman
Vapahtajaan, pieni ja köyhä muuttuu arvokkaaksi.

Jokaisen kambodžalaisen, sinun ja minun ihmisyydellä on arvo ja Jumalan armo koskettaa kaikkia syntisiä -
koko maailmaa. Se muuttaa mittasuhteet köyhyyden ja rikkauden, pohjoisen ja etelän välillä. Jumalan hyvä
pelastava rakkaus kohtaa meidät ja elämämme rikkinäisyyden sellaisenaan. Meidän hyvyytemme tai
tekomme ovat vain heijastusta Kristuksesta. Se on ihmeellistä! Tuo ihmettely ja toivon herääminen välittyy
vahvasti kambodžalaisten silmistä. Olkoon tämä joulun salaisuuden ihmettely, ilo ja rauha kanssasi! Saakoon
Jumalan armo väreillä sisimmässäsi niin, että se muuttuu myötätuntoiseksi rakkaudeksi kanssaihmisiä ja
itseäsi kohtaan. Lempeää ja lämpöistä joulua sekä armorikasta uutta vuotta 2023!
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Jos lienet halpa kedon paimen,
ylistä Herraa kuitenkin.

Hän saattaa kasvuun pienen taimen
sateessa päivin lämpimin.

Hän synkimpäänkin sopukkaan
saa joulun tähden loistamaan.

(SV 194:4)

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
neuvonantajana Kambodžan
ev.lut. kirkon työyhteydessä.

Rukousaiheet
Kirkon työntekijöiden ja
perheemme terveys,
koulutusmatkat ja tulvissa
kärsineet perheet. Joulun
sanoman leviäminen heille, jotka
kaipaavat rakkautta, rohkeutta ja
Kristusta.

Krousin seurakunnan joulujuhlissa ilo oli ylimmillään 4.12.


