Tapani Haapalan ja Ari Muttosen kirje Kambodzhasta joulukuussa 2015
Hyvät tukijoukkomme Vantaankoskella, Lohjalla, Lauttasaaressa, Tampereella ja Kambodzhan lähetyspiirissä
sekä ystävärenkaassamme!
Kiitollisuus. Sitä olemme viimeajat ajatelleet ja kokeneet. Se on myös toivon ylläpitämistä maailmassa, jossa
surun, masennuksen, kärsimyksen, vääryyden ja ahdistuksen aiheita on tarjolla ilman suurempia ponnisteluja.
Mutta silti… on niin paljon aihetta kiittää.
Tapani:
Olen hyvin helpottunut ja kiitollinen siitä, että Lähetysseura palkkasi tänne Mekongin alueelle minulle kollegan ja työlleni
jakajan. Viisi maata, kaksitoista kumppania ja neljätoista hanketta meinasi tehdä minusta lopun, vaikka työ onkin huisin
mielenkiintoista ja palkitsevaa. Nyt voin alkaa keskittyä kumppaneihimme Kambodzhassa ja ruokaturvatyön kehittämiseen
laajemmaltikin Lähetysseuran tukemissa hankkeissa eri puolilla maailmaa.
Ruokaturvatyössä riittää tekemistä. Yksi ongelma on se, että koko Mekongin alueella kärsitään yleisesti aliravitsemuksesta.
Erityisesti lapset rintaruokinnan jälkeen ja ennen viidettä ikävuotta syövät yleisesti heikkolaatuista ruokaa, joka ei mahdollista heidän normaalia kasvuaan. Lapset jäävät pieniksi ja heidän hermostollinen ja henkinen kehityksensä voi häiriintyä.
Ongelmana ei ole ruoan puute vaan sen laatu. Kitukasvuiset lapset syövät lähes pelkästään keitettyä riisiä. Ruoasta puuttuu
proteiineja (kasvulle tärkeitä aminohappoja), vitamiineja ja hivenaineita.
Sienten viljely voi olla merkittävä ratkaisu ongelmaan. Sienet kasvavat lähes missä tahansa kuituisessa orgaanisessa jätteessä (olki, sahanpuru näistä yleisimmät) ja tuottavat runsaasti proteiineja ja muita kasvulle tarpeellisia aineita. Lähetysseura
on alkanut tukea useaa paikallisten kumppaniensa sieniviljelyhanketta taloudellisesti ja kouluttamalla aiheesta. Olen yleensä liittänyt seurantamatkoihini puolen tai koko päivän koulutuksen kumppanien toivomasta ruokaturva-aiheesta. Nyt keskityn entistä enemmän juuri sienten viljelyyn.
Maassa on varsin vähän sienien viljelyä hyvin tuntevia henkilöitä. Olen hiljattain tutustunut Thortiin, joka on opiskellut sienten kasvatusta Vietnamissa. Käynti hänen sukulaistensa kahdella tilalla oli todella upeaa. Thort on opettanut sukulaisilleen
kaikki sienten kasvatuksen vaiheet steriilialoituksesta sadonkorjuuseen ja kaiken siltä väliltä. Olemme jo sopineet, että jos
saamme rahoituksen kasaan, niin hän tulee kouluttamaan kanssani kumppaneitamme ja verkostomme innokkaita jäseniä.

Vasemmalla Thort tarkastamassa setänsä osterivinokaskasvatuksia. Maissintähkäjäte steriloituna ja muovipussiin pakattuna tuottaa runsaan sienisadon. Sille on kysyntää lähitoreilla ja ympäri koko maan. Keskellä Thortin sedän poika Chuong Vandeth, joka on oppinut kaikki steriiliviljelyn yksityiskohdat. Työ pientä steriilikaappia käyttäen onnistuu yksinkertaisissakin
oloissa. Hänen vierellään on kymmeniä ”emorihmastopulloja” valmiina käyttöön tai myytäväksi muille viljelijöille. Oikealla
ihailen omassa kylpyhuoneessamme kasvattamiani osterivinokkaita. Maistuivat todella hyvälle.

Ari:
Olin jälleen Mondulkirissä iBCDE-projektin (ICC kumppanijärjestömme) vieraana ja valmentajana. He kokoontuvat kahdesti
vuodessa koko henkilökunnan kanssa muutaman päivän tapahtumaan, jossa työn tuloksia jaetaan, kootaan ja pohditaan.
Vaikka kyse on kehitysyhteistyöstä ja vaikka suuri osa työntekijöistä ei ole kristittyjä, aloittavat he päivän aina aamuhartaudella ennen yhteistä työskentelyä. Hämmästyttävää on, että myös buddhalaiset työntekijät osallistuvat hartauteen ja vielä
hämmästyttävämpää on, että myös he osaavat kaikkien virsien ja kiitoslaulujen sanat ulkoa ja veisasivat muiden mukana.
Kun kysyn heiltä, miltä tuntuu olla töissä järjestössä, jossa kristillisyys on niin vahvasti läsnä, he sanovat iloitsevansa siitä. He
ovat kokeneet, että kristinuskon välittämä arvomaailma ja kristittyjen osoittama rakkaus ja apu heidän kylilleen (siis pienten
vähemmistökansojen kyliä, jotka ovat heidän kotikyliään) antaa heille voimaa ja toivoa ja ”taistelutahtoa”.

Työporukat kokoavat edellisen puolen vuoden tapahtumia ”Elämän virraksi”. Kiitoksen aiheita on paljon. ”Kylissä on tapahtunut myönteisiä muutoksia, mm. perheväkivallan vähentymistä keskustelujen, teatteriesitysten ja uusien ”malliperheiden”
työn kautta.” ”Ministeriö on lopulta hyväksynyt asetuksen vähemmistökielen aseman parantamiseksi osana opetusohjelmaa.” ”Tiiminvetäjänä olen saanut menestyksellä soveltaa koulutuksessa oppimiani ryhmänohjaamisen taitoja.”
”Johtoryhmässä olemme iloisia dialogitiimien korkeasti eettisestä työstä, kun he rohkaisevat ja tukevat kyliä määrittämään
ongelmansa ja kehitystavoitteensa ja myös ratkomaan itse ongelmiaan. Dialogi-tiimit toimivat kuin kätilöinä, eivät parantajina. Muutosta näkyy siinä, miten kylät eivät vain odota ulkopuolisten kuten avustusjärjestöjen tai valtion ratkaisevan heidän asioitaan, vaan he ovat ottaneet ns. omistajuuden itselleen asioissaan ja niiden hoitamisessa.” ”Olen kiitollinen, että

tämä projekti on antanut minulle työtä ja
perheelleni toimeentulon, mahdollisuuden
ammatilliseen kehittymiseen sekä kanavan
auttaa omaa pientä vuoristokansaani, joka
on vaarassa syrjäytyä nykyisten muutosten
kourissa.” ”Meillä on hyvät yhteistyösuhteet
niin tiimin sisällä kuin kyläläisten kanssa.
Nykyisin kylissä oikein odottavat käyntejämme.”

Kiitos Jeesus ruuasta. Amen. Kaislamatoista syntyy hetkessä pitkä ruokapöytä
koulutustilan lattialle ja maukas ateria
tuo ihmiset lähelle toisiaan, niin kuin
joka puolella maailmaa.

Tapani ja Ari:
Elämämme täällä keskittyy pääosin työhön ja juuri kumppanijärjestöjemme työhön, joten on onni, että siinä riittää
niin paljon ilon ja kiitoksen aiheita. He toteuttavat Lähetysseuran Toivon tiekarttaa. Me molemmat keräsimme myös
kirjalliset palautteet heiltä siitä, mitä he ajattelevat meidän
osuudesta yhteistyössä ja kyllä se lämmittää sydäntä, kun
he ovat tyytyväisiä ja kokevat meistä olevan hyötyä heille ja
heidän työlleen.
Työn lisäksi on myös muita arjen ilonaiheita. ”Pikkuveli”
Tola – meidän uskollinen ja avulias tuktuk-kuskimme. Olemme päätyneet tähän ratkaisuun sen sijaan, että olisimme
hankkineet käyttöömme auton Phnom Penhin ruuhkaisille
kaduille. Ratkaisu on edullinen ja vapauttaa meidät kaupunkiliikenteen stressistä. Matkamme ovat olleet siunattuja ja
turvallisia. Tola ei ole vain taitava ajaja vaan lisäksi mukavaa
seuraa ja jatkuva khmerin kielen harjoittajamme.

Tolan tuktukista kumi puhkesi, kolmas kerta tässä kuussa.
Nauloja tiellä. Onneksi tienposkesta löytyy "pyörillä liikkuvia korjaamoja". Paikallinen yrittäjä - palvelut tarpeeseen.

Lisää kiitoksen aiheita… Kodinhoitajamme Phalla, joka paitsi siivoaa ja pyykkää myös hoitaa kasvimme ja kalamme
päivittäin meidän ollessa (usein) matkoilla. Kotimme ja
ruukkupuutarhamme. Sport klubi, terveys ja voimien riittäminen ympärivuotisesta kuumuudesta huolimatta. Ystävämme, jotka ovat käyneet ilonamme täällä ja kaikista tukijoista Suomessa ja maailmalla.
Auringonlaskunaikaan
joululomalla Kepissä.

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

Kiitos taivaan Isä elämästä ja sen rikkaudesta, rauhasta ja
suuresta armostasi.
Tapani ja Ari

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

