Tapani Haapalan ja Ari Muttosen kirje Kambodzhasta maaliskuussa 2016
Hyvät tukijoukkomme Vantaankoskella, Lohjalla, Lauttasaaressa, Tampereella, Pukkilassa ja Kambodzhan lähetyspiirissä sekä ystävärenkaassamme!
Vuosi on alkanut tasaisen rauhallisesti. Meidän molempien työ jatkuu päivä kerrallaan, samoin kuin meidän
kumppaneidemme työ. Jos missä niin tässä työssä oppii katsomaan asioita pitkällä tähtäimellä, kärsivällisesti
edeten ja toivoa ylläpitäen. Vastoinkäymisiä projekteissa tulee aina — rahoitusleikkauksia, henkilöristiriitoja,
virkamiesten vaihtuessa yhteistyön takapakkeja — jolloin rinnalla kulkeminen ja uskon valaminen on keskeinen
osa työtämme.

Ari:
Kumppaneistamme noin puolet on kansainvälisiä järjestöjä (niiden paikallisia toimistoja) ja noin puolet ns. aitoja
paikallisia kansalaisjärjestöjä, joista nyt kaksi esimerkkiä
Kambodzhasta. Tässä kuvassa on M’lup Russey’n johtoryhmä kahvitauolla SLS:n toimiston pihalla Phnom Penhissä ja alla olevissa kuvissa First Step’n johtoryhmä omassa
toimistossaan—molemmilla ohjelmassa johtamiskoulutusta. Näille molemmille on yhteistä mm. se, että ne ovat
saaneet alkunsa kansainvälisen järjestön projekteina ja
sittemmin (5-6 vuotta sitten) irtautuneet omiksi järjestöikseen. Molempia on ollut perustamassa pätevä ja innokas
ulkomaalainen osaaja, joka on luonnollisesti johtanut/
osallistunut johtamiseen (ja kuulunut johtoryhmään) kuluneina vuosina. Molemmat ovat siirtyneet hiljattain vaiheeseen,
jossa ko. ulkomaalainen on virallisesti ja ajatuksellisesti neuvonantajan roolissa (ilman esimiestehtäviä tai päätösvaltaa) ja
johtoryhmään kuulu enää vain paikallisia. Molemmissa on alusta asti toiminut paikallinen toiminnanjohtaja (Executive Director lempinimeltään ED), jonka haasteena on ollut alkuvuosien ”oppilaan” paikalta ja ulkomaalaisen osaajan varjosta kasvaa aidoksi johtajaksi.
Kuulostaa hyvältä, aitoa paikallisen kapasiteetin vahvistamista. Kyllä, ja sitä olen osaltani tukemassa. Mutta… mutta… ei ole
helppoa. Tässä kulttuurissa ”isompia” arvostetaan ihan eri tavalla kuin meillä. Se tarkoittaa miehiä, vanhempia, ulkomaalaisia. Nuoren johtajan tai naisjohtajan tehtävä ottaa johtajuus tilanteessa, jossa sitä ei niin helposti olla antamassa, tuntuu
välillä lähes mahdottomalta. Tilannetta eivät helpota paikalliset työntekijät eivätkä aina myöskään ko. ulkomaalaiset, joiden
”omaa lasta” ei tietenkään kukaan muu voi osata hoitaa, vaalia ja kasvattaa yhtä hyvin… Tässä tilanteessa tukea antava ja
valmiuksia lisäävä ohjaus ja koulutus on ollut enemmän kuin tarpeen. Halu ja kyky oppia ja kiitollisuus jokaisesta tapaamisesta on vahvistanut omaa motivaatiotani työhön. En ole turhaan täällä.

Tapani:
Kävin hankeseurantamatkalla Prek Sromouch kalastajakylässä, joka on Tonle Sap järven rannalla. Kyläläiset ovat köyhiä, koska viljelymaata on vähän ja kalasaaliit satunnaisia.
Viime aikoina sadot ovat jääneet vielä tavallista pienemmiksi ja viljely
on monin paikoin epäonnistunut. Lähiseutujen kylien lapsia yritetään
toistuvasti rekrytoida lastenkoteihin ja vanhemmat ovat aiemmin heitä niihin lähetelleetkin. Nyt M´lup Russeyn (lastensuojelutyötä tekevä
paikallinen järjestö) vapaaehtoiset tekevät työtä, jotta lasten vanhemmat ymmärtäisivät, mikä on parasta heidän lapsilleen. Sen sijaan, että
he kasvaisivat lastenkodissa irti omasta yhteisöstään, heille paljon

parempi kasvuympäristö on joko
oma koti tai muu perhe tutussa
ympäristössä. Lastenkodissa lapset kasvavat ilman ymmärrystä,
mihin he kuuluvat ja oppimatta
yhteisöjen kulttuuria tai arkielämän taitoja. Lisäksi lastenkodeissa lapsia usein kohdellaan huonosti ja jopa käytetään seksuaalisesti hyväksi. Lastenkoteja Kambodzhassa on satoja ja useat
niistä puhtaasti liiketoimintaa tavoitteena saada kerättyä mahdollisimman paljon
rahaa lasten oletetulla hädällä.
Tässä oikealla nuoret naiset puhdistava
pikkukaloja Prek Sromouchissa. Kalaravinto on terveellistä ja siinä on paljon
proteiineja. Heikot saaliit eivät kuitenkaan jätä paljon myytäväksi ja siksi myyntitulot voivat jäädä olemattomiksi. Lasten
hyvinvointi on kuitenkin paljon parempi
köyhässäkin kodissa kuin kaukana lastenkodeissa.
Kylän voluntaarit tekevät kyläpäällikkönsä tuella hyvää työtä muiden kyläläisten
ja muiden kylien ihmisten parissa ja pyrkivät estämään lasten tarpeettomia
muuttoja lastenkoteihin.

Kansliapäällikkö Jukka Keskitalon vierailu helmikuun alussa oli meillä kovasti odotettu tapahtuma. Kiireisen aikataulun ansiosta tapasimme niitä Lähetysseuran tukemia järjestöjä ja hankkeita, jotka olivat tarpeeksi lähellä Siem Reapia. M´lup Russeyn kohteissa matkan ehdoton isäntä oli Dennis Londo, joka hyvin sujuvasti kertoi kaiken lastenkotitilanteen historiasta,
tästä päivästä ja työssä saaduista opeista. Kansliapäällikkö ja erityisavustaja Anneli Vartiainen olivat hyvin vaikutettuja ongelmallisesta tilanteesta ja keinoista, joilla sitä pyritään korjaamaan.
Näimme koteja, jotka olivat varakkaita ja silti niistä oli, toivorikkaana,
lähetetty lapsia lastenkotiin paremman elämän toivossa.
Tapasimme myös takaisin kotoutettuja lapsia ja vierailimme lopetetulla
lastenkodilla, joka nyt toimi päiväkotina. Osin samat lapset kävivät nyt
siellä päivittäin, mutta asuivat muuten kotonaan.

Dennis Londo on puolisonsa Hannan kanssa toimineet
Lähetysseuran lähetteinä ja kouluttavina sosiaalityöntekijöinä M´lup Russeyssä jo yli kaksi vuotta. Heidän panoksensa on ollut, järjestön johdon mukaan, erinomaista ja hyvin tarpeellista. Tällä osaamisellaan Dennis kuljetti vierailijoita aiheesta toiseen ja
järjestön johtaja Manith täydensi kertomuksia omalta osaltaan.
Ehdimme vielä tavata Thary Phania hänen työmaallaan Siem Reapin yöelämässä. Thary valmistaa rannekkeita, joita hän kauppaa etupäässä turisteille.
Joitakin eriä hänen tuotteitaan on lähtenyt Suomeenkin saakka myytäväksi
(löytyy Lähetysseuran Basaarista) ja niistä on tullut paljon myönteistä palautetta.
Thary on hyvä esimerkki siitä, että vammaisenakin voi elää itsenäistä ja arvokasta elämää, jos vain on aluksi saanut vähän tukea siihen.

Työmme esittely kansliapäällikölle ja hänen erityisavustajalleen meni kaikin
puolin hyvin. Ilmapiiri oli myönteinen ja käydyt keskustelut monipuolisia ja
molemmin puolin informatiivisia.
Matkan tuloksia ovat myös vierailijoiden matkan jälkeen tuottamat blogi– ja
facebook-kirjoitukset, jotka ovat hyvin työtämme ymmärtäviä ja kannustavia.
Muun muassa seuraava:

http://suomenkuvalehti.fi/rajalla/2016/02/03/totuuksia-kehitysyhteistyosta/

Tapani ja Ari:
Perustyön lisäksi alkuvuoteen on kuulunut myös Lähetysseuran työntekijäpäivät Thaimaassa, vuosittainen tärkeä
mahdollisuus kohdata toisia työtovereita, jakaa iloja ja
suruja sekä virkistäytyä, kuten tässä vesiputouspatikointipäivänä (Tapani, Anja, Ella ja Riikka).
Kieliopintoja jatkamme pari tuntia viikossa kotiopettajan
kanssa (onneksi punaisesta tussista oli muste loppu, niinpä kaikki opettajan korjaukset näyttävät kuvassa ihan
vaan tekstiltä).
Tutustuimme myös paikalliseen hääkulttuuriin. Olisihan
se mainiota, jos meilläkin sulhanen ja morsian yhdessä ja
erikseen polvistuisivat useaan kertaan vanhempiensa ja appivanhempiensa edessä kiittääkseen kaikesta
— elämästä.

Me kiitämme sinua, taivaallinen Isämme, elämästä ja sen rikkaudesta, rauhasta ja suuresta armostasi. - 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

