Tapani Haapalan ja Ari Muttosen kirje Kambodzhasta maaliskuussa 2015
Hyvät lähettäjämme Vantaankoskella, Lohjalla, Kambodzhan lähetyspiirissä ja ystävärenkaassamme!
Saimme jälleen viettää Lähetysseuran jokavuotisia Mekongin alueen työtekijäpäiviä - tällä kertaa Saigonissa
Vietnamissa. Kaikkiaan meitä oli paikalla 16 työntekijää ja neljä lasta. Osallistujille oli tärkeää keskinäiset
kohtaamiset, jakaminen ja pohdiskelut - myös yhteinen messu paikallisessa katolisessa kirkossa, joka antoi
meille kappelinsa käyttöön ja toivotti messua toimittaneen naispuolisen pappimme Tarjan myös tervetulleeksi
käyttämään kirkkotilaa ja toimittamaan messua - todellista käytännön ekumeniaa. Tietenkin nautimme
yhteisestä ilonpidosta sekä virkistäytymisestä kulttuuriohjelman ja hyvän ruuan äärellä. Onneksi tapaamme
edes kerran vuodessa toisemme ja muistamme, että emme tee tätä työtä täällä yksin.

Siinäkään mielessä emme tee tätä työtä yksin, että te kotijoukot olette tukenamme rukouksin ja siunauksin ja
tervehdyksin. Vuoden vaihteessa meille oli suuri ilo, kun saimme kuusi vierasta Kambodzhan lähetyspiiristä
Järvenpäästä ja Helsingistä sekä seitsemän muuta ystävää ja tukijaa jakamaan arkea ja juhlaa kanssamme. Ja
yksinhän me todellakaan emme työtämme tee, vaan paikallisten kumppaneiden kanssa ja kautta.
Työntekijäpäivillä Vietnamin kumppanimme kertoivat
työstään. Vasemmalta johtajat Le Quand Duong
(VietHealth), Nguyen Thi Huong (Church World Service)
ja Georges Blanchard (Allaince Anti Traffick-Vietnam).
Kolmesta kansalaisjärjestöstä jo kahdella on
“kotimainen” johtaja ja kolmanteen ollaan juuri
rekrytoimassa sellaista. Näin johtajuus ja omistajuus
siirtyy askel askeleelta oman maan kansalaisille ja
ulkomaisten auttajien on aika väistyä.

Tapani: Alkuvuosi ei työn puolesta ole poikennut aiemmasta. Kuusi työmatkaa Mekongin alueella sekä Phnom
Penhissä toimivien järjestöjen tapaamiset ovat vieneet paljon aikaa ja pitäneet yllä melkoista kiirettä. Tapaamiset
ja vierailut ovat kuitenkin olennainen osa työtä. Ne toimivat osana hankeseurantaa ja samalla niiden aikana
vahvistuvat SLS:n ja paikallisten kansalaisjärjestöjen suhteet. On ilo olla tukemassa näitä osaavia ja työhönsä
antautuvia järjestöjä eri puolilla Mekongia.
Yksi koskettavista vierailuista oli Kampung Speu:hun, jonne kumppanimme Chab Dain työntekijät ottivat minut
mukaan seuraamaan työtään. Chab Dain mielestä tutkimustulokset osoittavat, että hyväksikäytön uhrien tuki
tapahtuu kaikkein parhaiten heidän omissa kodeissaan ja kotiyhteisöissään. Vuosittain heidän tietoonsa tulee
100-150 hyväksikäyttötapausta. Viime vuonna noin kolmasosa n. 160 tapauksesta liittyi avioliittoon
pakottamiseen (eniten Kiinaan), kolmasosa liittyi muuhun ihmiskauppaan ja kolmasosa raiskaustapauksiin. Suuri
osa tiedoista tulee hot-line –palvelun kautta.
Hanke ”Heart and Hand” (sydän ja käsi) jatkaa kylä- ja yhteisötasolla uhrien tukemista. Tämä työ on jaettu
oikeusaputukeen, sosiaaliseen tukeen ja psykologiseen tukeen. Tapasimme perheen, jonka esimurrosikäistä
tyttöä on hyväksikäytetty ilmeisesti pitkään. Syyllinen oli vangittu ja oikeusprosessi oli meneillään. Kyläpäällikkö
oli asiasta tietoinen ja tuki perhettä ja Chab Dain sosiaalityöntekijöitä. Perhe sai jonkin verran materiaalista tukea
Chab Dailta. Mukanamme oli heille säkki riisiä ja muita ruokatarvikkeita. Tytön akuutin psykologisen tuen tarve
arvioitiin, ja voi olettaa, että traumat kulkevat hänen mukanaan vielä pitkään.
Chab Dailla on tiukka eettinen ohjeisto siitä, miten hyväksikäytön uhreja suojellaan haavoittuvassa tilanteessaan.
Heitä ei valokuvata ja siksi tässä kirjeessäni haluan vain esitellä tiimin, joka tekee todella ammattitaitoista työtä
erilaisten hyväksikäyttötilanteiden parissa. Olen kovasti ylpeä heistä ja heidän eettisesti korkeatasoisesta
suhtautumisestaan tuettaviin ihmisiin ja heidän ihmisarvoonsa.

Kuvassa Han Vuthy (Counsellor), Brak
Chantrea (Project Assistant/Social
Worker) ja Mr. Chan Saron (Senior
Program Manager).
Nyt meitä oli matkalla neljä, yleensä
mukaan lähtee kaksi sosiaalityöntekijää,
joista toinen tekee sosiaaliset arviot ja
suunnitelmat perheen tuen tarpeesta ja
toinen tukee uhria psyykkisesti.

Osallistuin Ratanakirissä ICC:n hankkeen evaluointiin tarkkailijana. Kaikki SLS:n tukemat hankkeet evaluoidaan
säännöllisesti, jotta niiden seuraava vaihe voisi olla vielä edellistäkin hyödyllisempi alueille ja paikallisille
ihmisille. Hankkeet aina tukevat kaikkein heikoimpia ihmisryhmiä ja yksilöitä alueillaan.

Varsinaiseen evaluointikokoukseen oli kutsuttu eri yhteisöjen edustajia niin Mondulkiristä kuin
Ratanakiristäkin, paikallisten viranomaisten edustajia ja joidenkin paikallisten muiden kansalaisjärjestöjen
edustajia. Evaluointityöpajassa käytettiin erilaisia osallistavia menetelmiä. Paikalliset ovat innokkaita
esittämään pienoisnäytelmiä ja he mielellään osallistuvat kaikkeen toiminnalliseen.

Sieniviljelykoulutusta Ratanakirissä:
Sim täyttämässä painekattilaa, jossa sienten
kasvatusalustat steriloitiin. Hankinta on aivan uusi,
kattilaa ei oltu vielä käytetty kertaakaan. Harjoitus
sujui aluksi hyvin. Sähkölämmitys nosti kattilan
lämpötilan lähelle haluttua, mutta kuormitus oli
liian suuri ja se poltti sulakkeen. Loppulämmitys
tehtiin nostamalla kattila kaasuliekin päälle.

Kurssi sai aikaan oman versionsa ”kotilaboratoriosta”, tilasta, joka voidaan steriloida ja, jonka
sisällä voidaan tehdä aloituksia emosienirihmastojen jatkokasvatukseen.

Ari:
Työni on ollut viime kuukaudet kouluttamista ja coachausta eli kumppeidemme kapasiteetin vahvistamista
erityisesti johtamisessa. Yleensä se tarkoittaa istumista sisätiloissa erilaisissa kokoushuoneissa kaupungeissa.

Laosin kumppanimme LML:n (Luterilainen
Maailman Liitto Laosissa) projekti ja samalla
henkilöstö (projektipäällikkö, tiiminvetäjät ja
yhteisötyöntekijät) on maalla Viengphukhan
"kauppalassa" ja sitä ympäröivissä kylissä. Niinpä
valmensin heitä jokitörmällä - piti vain vaihtaa
mattojen paikkaa kun auringon varjo siirtyi päivän
edetessä.

Viengphukhan kylistä La Moan'ssa vieraillessa tapasin rouva Keo'n. Hän on yksi kylän virallisista köyhistä ja
muut perheet ovat tukeneet häntä oman kasvimaan perustamisessa ja hänellä on nyt myös kaksi sikaa. Terveys
ja voimat riittävät vielä niiden hoitamiseen. Hän iloitsee kylän viimeaikojen kehityksestä. Mm. kylässä tuotettu
ruoka on nyt monipuolisempaa ja sitä riittää paremmin ympäri vuoden.

Myös köyhien perheiden lapset käyvät nykyisin
koulua. Kyläpäällikkö herra Manboun (kuvassa
oikealla) on asunut koko ikänsä kylässä, mutta
valittiin uudeksi kyläpäälliköksi vasta kaksi
kuukautta sitten. Tärkeimpinä tehtävinään hän
näkee kylän tarpeiden kertomisen viranomaisille ja
tuen järjestämistä apua tarvitseville perheille.
Projektimme on 14 kylässä ja kokaiseen kylään on
muuttanut asumaan yksi työntekijöistä.

Neiti Khat (kuvassa vasemmalla) – CEF eli Community Empowerment Facilitator / yhteisön voimaannuttamisohjaaja - asuu La Moan'ssa ja kyläpäällikön mukaan hän on kuin yksi heistä kyläläisistä ja auttaa heitä
ymmärtämään paremmin asioita liittyen mm. hygieniaan, sairauksien ennaltaehkäisyyn, vihannesten
tuotantoon ja eläinten hoitoon. Hän on myös organisoinut kyläläisiä käymälöiden rakentamiseen. Kyläläisten
koulutustaso on hyvin alhainen ja vaikka projektin työntekijät ovat hyvin nuoria, on heillä paljon annettavaa
kylien kehitykseen. Paitsi kyläläisten oman aktiivisuuden ja vastuun korostaminen myös tiivis yhteydenpito
paikallisviranomaisiin tukee kehityksen kestävyyttä myös projektin jälkeen.
Olin myös kouluttamassa CWS'n (Church World Service) työntekijäpäivillä (50 henkeä) aiheena työyhteisön
kehittäminen. Mukavaa saada kontaktia kaikkiin työntekijöihin siivojista ja autonkuljettajista lähtien, kun
pääosin tapaan vain johtajia ja keskijohtoa. Kuvassa oikealla on johtoryhmä, jolle pidän esimiesvalmennusta
läpi vuoden.

Huhtikuussa käymme Suomessa pikaisella työmatkalla ja vierailemme Kambodzhan lähetyspiirissä. Kesäkuussa
tulemmekin sitten Suomeen lähetysjuhlille ja kesälomalle ja vierailemme niin Lohjan kuin Vantaankosken
seurakunnassa. Ehkäpä tapaamme.
Preah aang pro tien poo.
Jumala sinua siunatkoon.

Tapani ja Ari

Tapani ja Ari tulivat Koillis-Aasiaan Mekonging alueelle syyskuussa 2013 ja he asuvat Phnom Penhissä
Kambodzhassa. Tapani toimii kehitysyhteistyökoordinaattorina ja Ari johtamisen ja organisaation
kehittämisen neuvonantajana. Molemmat työskentelevät Lähetysseuran 12 paikallisen kumppanin kanssa ja
kautta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämän edellytysten vahvistamiseksi.
Kohderyhmiin kuuluvat mm. köyhät kylät, vähemmistökansat, vammaiset, ihmiskaupan ja seksuaalisen
hyväksikäytön uhrit ja lastensuojelussa olevat lapset. Kyse on ihmisoikeuksista, ruokaturvasta,
koulutuksesta, vaikuttamistyöstä – Jeesuksen lähettäminä.

ks. fb-sivut:
Ari ja Tapani SLS:n töissä Mekongilla
Me Kongilaiset
tapani.haapala@felm.org
ari.muttonen@felm.org

Suomen Lähetysseura
toteuttaa Jumalan rakkautta
sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa
lähes sadan kirkon ja
järjestökumppanin kanssa.

P.O.Box 2206, Phnom Penh, Cambodia

Tue työtämme Mekongilla:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH

Kuvat Ari ja Tapani
Omakuva J-P Kylä-Liuhala

Viestiksi työntekijän nimi

