UUTISKIRJE
Tapani Haapalan ja Ari Muttosen kirje Kambodzhasta syyskuussa 2016
Hyvät tukijoukkomme Vantaankoskella, Lohjalla, Lauttasaaressa, Tampereella, Pukkilassa ja Kambodzhan lähetyspiirissä sekä ystävärenkaassamme!
Kambodzhassa on juuri nyt vuoden toinen suuri buddhalainen juhla - Pchum Ben eli pyhäinpäivä. Näitä päiviä vietetään itse asiassa 15 päivää, joiden aikana perheet mm. vierailevat vähintään seitsemässä
temppelissä viemässä lahjoja munkeille ja edesmenneille sukulaisilleen; riisiä, kukkia, ruokaa ja juomaa. Työstä ihmiset pitävät vapaata noin viikon ja käytännössä Phnom Penh tyhjenee ja ihmiset menevät sukujuhliin maalle. Perinteisesti myös elossa oleville suvun vanhimmille viedään tuolloin uusia
vaatteita ja herkkuja.
Pagodaan tullaan koko perheen kanssa. Kaikilla pyhävaatteet ja valkoiset paidat. Munkkeja on rivissä vastaanottamassa tuliaisia ja jakamassa siunausta.

Perheet ottavat ahkerasti potrettikuvia juhlan kunniaksi.

Kadunvarsien kauppiailla riittää tekemistä lahjapakettien
käärimisessä. Kääreen kauneus on vähintään yhtä tärkeä
kuin itse lahja.

Pagodan pihalla on pitkä uhripöytä, johon tuodaan riisiä
ja pikkuseteleitä. Pagodaan tullaan koko perheen kanssa.
Kaikilla pyhävaatteet ja valkoiset paidat. Munkkeja on
rivissä vastaanottamassa tuliaisia ja jakamassa siunausta.

UUTISKIRJE
Ari: Kuluneella kaudella hyvästelin molemmat kumppanimme Laosissa. Heidän työ toki jatkuu, samoin
Lähetysseuran tuki heidän työlleen. Omat johtamisen kehittämisen prosessini saatoin nyt päätökseen.
Luterilaisen Maailmanliiton (LML) Laosin projektissa olin runsaat kaksi vuotta valmentamassa maajohtajaa ja johtoryhmää heidän johtamisen haasteissaan. Yksi suuri haaste on ollut toimia maan kommunistisen hallinnon kanssa, joka on hyvin hierarkkinen ja byrokraattinen ja sen lisäksi tunnetusti korruptoitunut. Yksi suurista saavutuksista projektilla on ollut, että se sinnikkäästi on kieltäytynyt kaikista heille
osoitetuista ”korruptiovaatimuksista”, tosin se on usein hidastanut itse toimintaa. Vaikka heillä oli kertaalleen yksi kolmen vuoden sopimus eli lupa toteuttaa projektia yhdessä valtion virkamiesten kanssa,
kesti uuden sopimuksen neuvotteleminen yli vuoden. Nyt he kuitenkin onnistuivat siinä ja olivat ehkä
ensimmäinen kehitysyhteistyöorganisaatio, jolle myönnettiin kerralla kuuden vuoden jatkosopimus. Se
on osoitus sinnikkyydestä neuvotella, rakentaa luottamusta sekä osoittaa projektin todellinen hyöty Laosin kansalaisille. Oma työni on ollut pääasiassa johdon tapaamisia toimistotiloissa, mutta onneksi olen
saanut myös vierailla kaukana maaseudulla, jossa projekti tekee työtä maan syrjäisimpien ja köyhimpien
kylien hyväksi.
Samoin toinen kumppanimme World Renew Laos tekee kyläyhteisöjen kehitystä ja koulutusta paikallisten viranomaisten kanssa maan äärikolkissa. Oma työni oli tukea heidän johtoryhmäänsä uuden viisivuotisen strategian luomisessa. Oli ilo olla mukana siinä, miten sydämellä ja antaumuksella he paneutuivat työpajoissa tulevaisuuden suunnitteluun, kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tuomisessa työn
keskiöön, vaikeiden valintojen tekemiseen ja erityisesti siihen, että englannin kielellä ensin luotu strategia käännetään todella sellaiselle arkikielelle, jota paikalliset ymmärtävät.
(Alla) Hyvästien aika on haikeaa. Tuvassa LML:n projektin paikallinen kantava voima ja johtoryhmän
jäsen Mr. Noy heidän toimistonsa edessä Vientianessa.

(Yllä) World Renew’n johtoryhmä jaksaa edelleen hymyillä kahden pitkän päivän strategiaponnistelujen jälkeen.
”Motivated by mercy and justice, we partner with remote communities to promote healthy relationships and
transition from poverty to renewed hope.” Eli uutta toivoa syrjäkylille.
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Ari ja Tapani ja kumppanimme KPF: Ehdimme molemmat tehdä kenttämatkat Komar Pikarin
(suomeksi Vammaiset Lapset) kohteisiin. Järjestön työ on niin hyvää ja kaikin puolin positiivista, että
näiltä matkoilta tulee aina hyvälle mielelle.
On merkittävää, että lapset, joita vielä vähän aikaa sitten piiloteltiin kotien kätköihin, ovat nyt koulussa
ja he kehittyvät omaa tahtiaan sille tasolla kuin heille on mahdollista. Jokainen on hyvä jossakin asiassa
ja uuden oppiminen on todella hauskaa, kun sitä
ohjaavat osaavat opettajat ja mukana on monia
vertaisia lapsia ja nuoria.

Kuvia kolmesta eri päiväkeskuksesta, jotka toimivat peruskoulun yhteydessä. Myönteinen oppimisympäristö on todella tärkeää lapsille, joita on
tähän saakka kohdeltu huonosti ja joita ei juurikaan ole arvostettu.
Jokainen lapsi tulee huomioiduksi joka päivä
jollakin positiivisella tavalla. Jos mitään muuta ei
ole sanottavaa niin sekin riittää, että on ollut
innolla mukana pitkin päivää.
Kuvassa yllä taputetaan oikealle vastaukselle.
Väärällekin taputetaan, jos se on esitetty reippaasti. Vähin erin lapset eriytyvät omiksi tasoryhmiksi sen mukaan, miten ja missä he edistyvät.

UUTISKIRJE
Tapani: Lähetysseura on kouluttanut
yhteistyössä Fidan kanssa paikallisten
järjestöjen ja seurakuntien henkilökuntaa ja parhaita viljelijöitä tuottamaan
sieniä ja viljelyyn tarvittavaa emorihmastoa. Tämä kouluttajakurssi saatiin
päätökseen kauden aikana.

Kurssilaiset, joita oli 17, esittivät omat lopputyönsä omista viljelykokemuksistaan. Tässä
vuorossa Nou Sambath. Hänen esityksensä oli
todella hyvä ja siihen oli kerätty kuvia emorihmaston kasvattamisesta, sen monistamisesta
ja itse sieniviljelystä ja sen tuloksista. Hyvin oli
oppi mennyt perille.

Seitsemäntoista kurssilaista kahdeksastatoista läpäisi kurssin
ilman ongelmia. Heistä tuli sieniviljelykouluttajia ja sieniyrittäjiä.
Todistukset ovat täällä Kambodzhassa tärkeitä jo siksikin, ettei
maassa ole liikaa koulutusta tarjolla vähävaraisille. Kaksikielisen
todistuksen avulla kurssilaiset voivat hakea alan töitä ja heidän
nykyisissä järjestöissään heidät noteerataan aiempaa paremmin. Lähes jokainen aikoo aloittaa myös oman sienituotantonsa
ja useimmat jakavat osaamisestaan kylissä, joissa kyläläisiä koulutetaan viljelemään aiempaa monipuolisemmin.
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Church World Service on
laajentanut toimintaansa
maan pohjoisosaan Previhirin maakuntaan, jossa
myös pääsin käymään.
Järjestön hankkeisiin kuuluu paljon myös ruokaturvaa mm. ravitsemus– ja
viljelykoulutusta.

Kuvassa yllä naisryhmä, joka on saanut
monenlaista tukea viljelyynsä. Paikallisesti kuvissa kuuluu olla vakava, vaikka kaikki
heistä monin sanoin ennen kuvausta kehuivat saamaansa tukea ja rohkaisua.
Tässä kaksi perhettä, joiden toimeentulo
oli olennaisesti parantunut. Isien ei enää
tarvinnut lähteä viikon patikkamatkalle
metsään kaatamaan arvopuita. Puiden
kaataminen on laitonta ja se tuhoaa arvokkaita metsiä. Nyt viljely kotitilalla on
kannattavaa ja isäkin voi olla kotona koko
viikon.

Jeesus, me kiitämme sinua rakkaudestasi ja tiestä, jonka olet meille
näyttänyt. Varjele meitä sillä tiellä. - Tapani ja Ari
Katso myös Facebook-sivut:
Ari ja Tapani SLS:n töissä Mekongilla
Me Kongilaiset

tapani.haapala@felm.org
ari.muttonen@felm.org
P.O.Box 2206, Phnom Penh,
Cambodia
Kuvat Ari ja Tapani
Omakuva J-P Kylä-Liuhala

Suomen Lähetysseura toteuttaa
Jumalan rakkautta sanoin ja
teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes
sadan kirkon ja järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme Mekongilla:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH

