Tapani Haapalan ja Ari Muttosen kirje Kambodzhasta kesäkuussa 2015
Hyvät lähettäjämme Vantaankoskella, Lohjalla, Kambodzhan lähetyspiirissä ja ystävärenkaassamme!
Kesän keskeltä tuomme terveiset paitsi Mekongilta myös Suomesta. Tulimme kesäkuussa ns. välijaksolle
kahden ensimmäisen työvuoden jälkeen. Pääsimme osallistumaan lähetysjuhlille Rovaniemellä, jossa
”Valo varjot hajoitti”. Oli voimia antavaa tavata lähetysväkeä, vaihtaa kuulumisia ja juhlia yhdessä
Jumalan suuria tekoja.

Olemme saaneet vierailla tukijoidemme luona kertomassa työstämme. Kohtaamiset ovat olleet innostavia.
k Vantaankoskella saarnassa ja
k kirkkokahveilla kerroimme
k työstämme ja Lähetysseuran
k toivon tiekartasta. Tulevaisuuk dessa sanoma Jumalan rakkauk desta toteutuu kaikkialla
k maailmassa ilona, rauhana ja
k oikeudenmukaisuutena. Tätä
k toivoa vahvistamme 1) todisk tamalla Jumalan rajoja ylittäk västä rakkaudesta, 2) puolusk tamalla syrjittyjen ihmisarvoa
k ja –oikeuksia, 3) muuttamalla
k maailmaa oikeudenmukaisemk maksi sekä 4) rakentamalla
k rauhaa ja sovintoa.
k

Lauttasaaren seurakunnassa kerroimme erityisesti
ruokaturvasta, joka on heidän tukikohteensa
(vasemmalla).
Lohjan seurakunnassa vierailimme ensin rippileirillä ja
sen jälkeen oli lähetysilta (alla).
Paitsi että toimme terveisiä Mekongilta kuvin ja
tarinoin, niin meille oli tärkeää saada kertoa, että
lähettäjiemme tuki ja rukoukset ovat merkinneet
meille paljon ja auttaneet jaksamaan.

Vierailimme myös Kambodzhan
lähetyspiirissä Haarajoella, jossa
valmistimme porukalla
Kambodzhalaista ruokaa – Fish Amok.
Olemme huomanneet esitystemme
kautta, että on hyvä pitää tasapainoa
sen välillä, miten kerromme
kauheuksista (esim. ihmiskauppa tai
Pol Potin hirmuvalta osana historiaa)
ja kurjuudesta (esim. aliravitsemus ja
alkuperäiskansojen tuhotut metsät), ja
toisaalta miten kerromme
kumppaneidemme hyvästä työstä ja
tulevaisuuden toivosta.

Vammaisten asiat ovat olleet kiitettävästi esillä eri kumppaneidemme työssä. Tässä Chap Dai’n seminaarissa esiityy...

Epic Arts ryhmä, joka kertoo tanssiteoksellaan tarinan syrjäytymisestä, voimaannuttamisesta ja mukaan ottamisesta.
Vammaiset eivät ole vain tuen kohteina vaan aktiivisina toimijoina omassa asiassaan sekä kouluttajina meille kaikille.
Ryhmä koostuu kuulovammaisista ja liikuntavammaisista.

Monen cp-vammaisen lapsen arkea helpottaa merkittävästi juuri heille suunniteltu ja rakennettu pyörätuoli. Sorn
Sokhom, 13v, on saanut sellaisen kumppaniltamme KPF:lta (kuva vasemmalla). Tuoli on jo avartanut melkoisesti pojan
maailmaa. Kuvassa myös KPF:n johtaja Chetra ja lapsen vanhemmat, äiti Porc Nakry ja isä Seth Thy. Tämä
tukilava/kiilataso (kuva oikealla) mahdollistaa yleensä vuoteessa makaavan lapsen osallistumista perheen muuhun
toimintaan, ainakin sen seuraamista. KPF:n hanke on erityisesti vammaishanke. Muiden kumppaneidemme hankkeisssa
teema on ns. läpileikkaava.

In Ol on saanut tukea pyöräkorjaamotoiminnan
aloittamiseen. Hän vaikutti varsin tyytyväiseltä
tilanteeseen. Vamma ei vaikeuta liiaksi
liiketoimintaa. Tämä on kumppanimme CWS:n
hankkeesta, jossa vammaisuus on läpileikkaavana
teemana.

Ruokaturva on toinen pääteemoistamme alueella.
Samaisessa CWS:n hankkeessa äidit kokoontuvat
kerran viikossa laittamaan yhdessä ravitsevaa
ruokaa lapsilleen. ”Malliruuassa” on kaikki
tarvittavat ravintoaineet, mitä kehittyvä lapsi
tarvitsee. Pelkän riisin syöttäminen lapsille tuottaa
vaikeaa laadullista aliravitsemusta, jota kaikki äidit
eivät ymmärrä ilman koulutusta.

Tämä kuva on niin ikään CWS:n hankkeesta
Kampung Thomin maakunnasta. ”Lehmäpankki”
on vasta aloittanut toimintansa, mutta silti
vaikuttaa, että se toimiin hyvin. Köyhälle perheelle
annetaan lehmä lainaksi. Ensimmäinen syntyvä
vasikka annetaan seuraavalle köyhälle perheelle.
Tämän jälkeen ensimmäinen perhe saa tuon
lehmän omakseen.

Leslie, joka on Church World Servicen aluejohtaja saa
maatalousneuvojana toimivalta Bhirumilta esittelyn
riisiolkiviljelystä. Kahdessa viikossa olkikasa alkaa
tuottaa herkullisia sieniä, joilla on lisäksi hyvä kysyntä
paikallisilla markkinoilla.

Lastensuojelu ja sosiaalityö kuuluvat kumppaneidemme työkenttään. First Step on järjestö, joka keskittyy
sosiaalityön ammattilaisten kouluttamiseen tunnistamaan poikien seksuaalista hyväksikäyttöä ja tukemaan uhreja.
Yksi kevään kohokohtia oli, kun
kumppanimme First Step järjesti
Phnom Penhissä kansainvälisen
konferenssin, jossa etsittiin keinoja
välttää miehiin ja poikiin kohdistuvaa
seksuaalista väkivaltaa. Aihe on
monessa maassa tabu, vaikka ilmiöstä
kärsii suuri joukko ihmisiä, erityisesti
maissa kuten Uganda. Ugandan
sotilaat riistävät valtaa pitämiltään
ihmisarvon häpäisemällä heitä samalla
tavoin, kuin raamatussa kerrotaan.
”Vaikenemisen aika on ohi, on aika
astua ulos häpeästä” – todistivat myös
mukana olleet välivallan uhrit.

Johtamisen kehittäminen on jatkunut erilaisten luentojen, työpajojen ja coachausten myötä. Paikalliset
johtajat sekä päälliköt ja tiiminvetäjät – siis tulevaisuuden johtajat – ovat todella motivoituneita oppimaan
uutta ja soveltamaan sitä käytännön työhönsä. Maan koulutusjärjestelmä ja yliopisto-opetus eivät ole
vielä kovin kehittyneitä ja harvalla on ollut mahdollisuuksia hankkia oppia muuten kuin työkokemuksen
kautta. Tavoitteenahan on, että meidänkin kumppanijärjestömme voisivat tulevaisuudessa olla
paikallisten naisten ja miesten johtamia vailla nykyisen kaltaista riippuvuutta meistä ulkomaalaisista.

Toivotamme kaikille teille hyvää kesää!
Syksyllä tulevat seuraavat uutisemme.
Nyt on loman aika.
Tapani ja Ari

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